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 األمساك مصايد جلنة
 الدورة اخلامسة والثالثون

 2022سبتمرب/أيلول  5-9

 التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
 

 وجزامل
االستبيان  من 22022عام  إصدار يف 1األغذية والزراعة واالحتاد األورويبيف منظمة دولة من الدول األعضاء  98شاركت 

 .أعضاء املنظمة من ائةيف امل 50ل ثما ميوالصكوك ذات الصلة، ( املدونة)مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد تنفيذ حول 
دولة عضو واالحتاد األورويب.  118حيث أجابت ، 2020 عام إصدارقارنة مع ابمليف عدد اجمليبني  ااخنفاض  ذلك  ويعكس

ابملقارنة  ابخنفاض، االستبيانغري حكومية ردودها على  اتمنظم 6وملصايد األمساك  اا إقليمي  جهاز   32قدم  ماك
ويرد يف هذه الوثيقة  غري حكومية. منظمة 13وا ملصايد األمساك ا إقليمي  جهاز   36حيث أجاب  2020إصدار عام  مع

األعضاء املشار إليها ردود ل اوجز  عرض متجداول إحصائية  ميكن االطالع علىو . االستبيانل للردود على حتليل مفص  
تُقرأ ينبغي أن  ، اليتCOFI/2022/SBD.2 ويف الوثيقة 3لجنة مصايد األمساكاإللكرتوين ل وقعاملعلى ، يف هذه الوثيقة

 .ابالقرتان مع هذه الوثيقة

                                                     
م  االحتاد األورويب ردود ا نيابة عن الدول األعضاء فيه، ابستثناء األقسام   1 ، 51و 41القسمني ابلنسبة إىل و  .51و 41و 21و 20و 3-19و 2-19قد 

 .قد م رد ا كل من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه
 .    2021 األولكانون   /ديسمربانعقاد جلنة مصايد األمساك؛ ويف هذه احلالة أُطلق يف ة اليت تسبق االستبيان عادة يف السنُيطلق   2
3  /cofi35/ar-www.fao.org/about/meetings/cofi/documents 

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi35/ar/
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 بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات 
 Matthew Camilleri  السيد

 مصايد األمساك مسؤويلكبري 
 العمليات العاملية واإلقليمية مدير

 matthew.camilleri@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 الوطين املستوىأنشطة وتطبيقات املدونة على  -لا أو  
 ةعامشؤون  -ألف

ترتيب إىل  4ُدعي األعضاءقد و . منها عشرة أهداف 2يف املادة ( املدونة)مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  حتدد -1
 5(أ)لهدفني ل القصوىألولوية إسناد ا ، استمر2007 عام كما احلال منذو (. 3اجلدول ) أمهيتها سبحب هذه األهداف

قل من بني األهداف األعلى أهنا  8(د)و 7(ي)اهلدفني  ف األعضاء، صن  2015و 2018و 2020 األعواموكما يف  .6(ب)و
 .أمهية

إدارة مصايد ) مصايد وتربية األحياء املائيةي قطاعفنية تتعلق بجماالت  ةمثانيتتطرق إىل املدونة إىل مواضيع، وتنقسم  -2
ودمج مصايد ، وممارسات ما بعد املصيدالتجارة، و  املصايد،حبوث و عمليات الصيد، ، و وتطوير تربية األحياء املائية ،األمساك

هذه  عي األعضاء إىل تصنيفدُ قد و (. ، وتطوير مصايد األمساك الداخليةاألمساك يف إدارة املناطق واألحواض الساحلية
إدارة مصايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية أولوية قصوى،  إسناداستمر ف(. 4اجلدول ) األولويةسب اجملاالت حب

أعطي تطوير مصايد األمساك الداخلية السابقة،  اخلمسة ياناالستب إصداراتوعلى غرار . 2001 عام يعكس النتائج منذ ما
 .دىناألولوية األودمج مصايد األمساك يف إدارة املناطق واألحواض الساحلية 

لإلطار  3.81وات للتشريع 3.94للسياسات و 3.86تبلغ يف املتوسط  لمدونةامتثال ل 9عن درجةاألعضاء وأفاد  -3
يكونوا  مل من بني ومن. 2020 عاممقارنة ب طفيفة تعكس زايدةها كل  و  ،(5اجلدول )للعمليات واإلجراءات  3.65املؤسسي و

يصبحوا كذلك يف السياسات والتشريعات واإلطار أهنم ينوون أن  يف املائة 75و 79و 78و 84كامل، أفاد امتثال  على 
 .على التوايل ،املؤسسي والعمليات واإلجراءات

 1996 عام هنم سن وا تشريعاهتم الرئيسية ملصايد األمساك السارية حالي ا قبلأبيف املائة من اجمليبني  42وأفاد  -4
. 2010 األخرية منذعوام يف املائة يف األ 26، و2010 عام إىل 1996 عام من 15عوام الـ يف املائة يف األ 32و، (6 اجلدول)

عام  كانت فيهما نسبة اجمليبني الذين أدخلوا تغيريات على التشريعات الرئيسية ملصايد األمساك منذاإلقليمان اللذان  أما 
 (.يف املائة 43) وأورواب( يف املائة 47)أفريقيا األعلى فهما  هي 2010

إصدار  يفمشاهبة لتلك اليت أفيد عنها ملدونة، وهي نسبة اب الوعيرفعوا درجة هنم أباملائة من األعضاء يف  90وأفاد  -5
رئيسية االجتماعات كانت هنا  أباألحيان أُفيد يف أغلبية ، مشلت اآلليات اليت للقيام بذلكو (. 7اجلدول ) 2020 عام

 (يف املائة 54)املدونة  خطوط توجيهية ومدوانت على أساس، ووضع (يف املائة 70)وحلقات العمل واحللقات الدراسية 
 . (ائةيف امل 49) وإدارة شؤوهنموتدريب املوظفني  ،(ائةيف امل 35)ونشر وتوزيع الواثئق املتعلقة ابملدونة 

                                                     
 .قسماملئوية الواردة يف الوثيقة هي فقط لألعضاء الذين يهمهم السؤال أو القسم، والذين قدموا يف الوقت نفسه أيض ا رد ا على السؤال أو ال النسب  4
واقتصادية واجتماعية (: إرساء مبادئ للصيد الرشيد وألنشطة املصايد مع األخذ ابالعتبار مجيع ما يرتبط هبا من جوانب بيولوجية وتكنولوجية أاهلدف )  5

 .وبيئية وجتارية
إرساء مبادئ ومعايري لوضع وتنفيذ السياسات الوطنية للحفظ الرشيد ملوارد مصايد األمساك وإدارة وتنمية مصايد األمساك لتنفيذ (: ب)اهلدف   6

 سياسات حلفظ املوارد السمكية وإدارة وتنمية مصايد األمساك.
 للسلوك جلميع األشخاص املشاركني يف قطاع مصايد األمساكتوفري معايري (: ي)اهلدف   7
 .السواء توفري توجيه ميكن استخدامه عند االقتضاء يف صياغة وتنفيذ االتفاقات الدولية وغريها من الصكوك القانونية امللزمة والطوعية على(: د)اهلدف   8
 ".مطابق ابلكامل"" 5"إىل " غري مطابق على اإلطالق "1"طلب إىل األعضاء أن يصن فوا درجة التطابق من   9
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 إدارة مصايد األمساك -ابء

، حبرية ومنطقة صيد واحدة داخليةمنطقة صيد واحدة عن  قلي اجمليبني أبهنم حددوا ما المن  ائةامليف  53و 82أفاد  -6
إدارة  إدارة مصايد أمساك حبرية وخطط نفذوا خططم هنأب ائةيف امل 80وائة يف امل 94، أفاد هؤالءومن بني  .على التوايل

خطط وا نفذم هنأب ائةيف امل 85وائة يف امل 92طط، أفاد هذه اخل واوضعمن ومن بني . ، على التوايلمصايد أمساك داخلية
وهذا يعين أن اخلطط املنف ذة اليت أُفيد عنها ، ، على التوايلمصايد أمساك داخليةخطط إدارة مصايد أمساك حبرية و إدارة 

 761 ذلك أعلى من، و (8اجلدول )داخلية مصايد دارة خطة إ 666وخطة إدارة مصايد حبرية  857جمموعها  بلغت يف
 .2020 إصدار عام بلغ عنها يفأُ داخلية  مصايدإدارة ة خط 433وحبرية خطة إدارة مصايد 

كان أكثر فئات تدابري اإلدارة اليت اختذت ،  خطط إدارة مصايد أمساك وضعوااألعضاء الذين أفادوا أهنم ومن بني  -7
 يف املائة(، 97) املدمرةحظر طرق وممارسات الصيد : لتعزيز االستخدام الرشيد للموارد يف املصايد البحرية شيوع ا

ا مع حالة املوارد السمكية ، وضمان أن يكون مستوى الصيد متناسب  اإلدارةأصحاب املصلحة يف قرارات  وإشراك
واستخدام هُنج حتوطية توفر هوامش حمافظة للسالمة على مستوى صنع القرار ومعاجلة انتقائية  ،(لكل منهما ائةامل يف 94)

النقاط املرجعية املستهدفة استخدام : اشيوع  األقل فئات التدابري البحرية  توكان(. لكل منهمايف املائة  92معدات الصيد )
( ائةيف امل 67) معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةواستهداف أو معاجلة ( ائةيف امل 70)ألرصدة ا احملددة لكل من

 (.9اجلدول )
كانت البحرية و  مصايدللعن تلك املبلغ عنها  اشيوع  كثر األفئات التدابري  اختلفتالداخلية،  صايداملويف حالة  -8

" عر ضة للمخاطراملوائل امل"عملية لتحديد إقرار حمافظة، و سالمة  هوامش يف صنع القراروفر احرتازية تج ستخدام هنُ ابتتعلق 
ومعاجلة معدات الصيد  ،(لكل منهما ائةيف امل 88) أو احلساسة/اهلامة ومخاطر ضة للأو أنواع أخرى من املناطق املعر  
تلك اليت حتظر طرق الصيد  منأقل عنها  فيدالتدابري الداخلية اليت أُ  تكانو  يف املائة(. 85املرتوكة أو املفقودة أو املهملة )

 (.9 اجلدول( )ائةيف امل 46) وتلك اليت تعاجل التنوع البيولوجي للموائل املائية( ائةيف امل 54)املدم رة 
 هؤالء أفادومن بني . د األمساكيهنم بدأوا تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي يف مصاأبمن اجمليبني  ائةيف امل 82وأفاد  -9

قضااي وا حددم هنأب ائةيف امل 97أفاد و ، أهداف ا للحوكمةاقتصادية و و  واجتماعية ةإيكولوجي اأهداف  أبهنم وضعوا  ائةامل يف 97
 (.10اجلدول )آليات للرصد وا أنشأم هنأب ائةيف امل 84وأفاد  إجراءات إدارية،من خالل  معاجلتهاتنبغي 

، لديهم نظم ا إدارية ومؤسسيةأبن  ائةيف امل 95مصايد األمساك، أفاد  يفنفذوا هنج النظام اإليكولوجي َمن ومن بني  -10
أبهنم عاجلوا  ائةيف امل 92وأفاد ( صيد العرضياملصيد املستهدف واملمن )منهم عن االحتفاظ أبنواع  ائةيف امل 94 أفادو 

اخلارجية  ةدافعقوى الاملتعلقة ابلسائل أما امل. املستوى الوطيناجملتمع احمللي و مستوى أو اقتصادية على /عناصر اجتماعية و
 (.11اجلدول ( )ائةيف امل 66) ما أفيد عنه كانت أقل فقد
 56من هنم وضعوا نقاط ا مستهدفة زايدة تدرجيية أبازداد عدد األعضاء الذين أفادوا ، 2010ومنذ عام  -11
 يف 845 من مت وضعهاازداد إمجايل عدد النقاط املرجعية املستهدفة اليت كما .  2022و 2020يف عامي  ائةامل يف 69 إىل

جيري االقرتاب نه أبمن األعضاء  ائةيف امل 67وأفاد  .2018يف عام  489 1ه اخنفض إىل أن مع، 2018 يف 739 1إىل  2011
وكانت هذه (. 12اجلدول ) عن جتاوزها ائةيف امل 49أفاد بينما ، النقاط املرجعية املستهدفة من أكثرمن نقطة واحدة أو 
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من  ائةيف امل 76حينما أفاد  2010 منذ عام ا اخنفاض ا كنها تبني  ل، 2020 إصدار عام الواردة يفتلك األرقام مشاهبة نسبي ا ل
 .جتاوزوا نقطة واحدة أو أكثر من النقاط املرجعية املستهدفةهنم أباألعضاء 

مؤشرات املصيد  :غري النقاط املرجعية املستهدفة ما يليمن أنواع املؤشرات املستخدمة إلدارة األرصدة وتشمل  -12
م اإليكولوجي اومؤشرات النظ، يف املائة( 74) من صحتهااملوثوق رف أصحاب املصلحة امع ،(ائةيف امل 96) وجمهود الصيد

تضمنت اإلجراءات التصحيحية  ،النقاط املرجعية املستهدفة مت  فيها جتاوزويف احلاالت اليت (. 13اجلدول ( )ائةيف امل 48)
وتعزيز الرصد واملراقبة  وإجراء املزيد من البحوث، ،(ائةيف امل 92)هود الصيد جممن  احلد  : األكثر شيوع ا اليت أفيد عنها

 (.14اجلدول ( )لكل منها ائةيف امل 84)األمساك  مصايدوإغالق  ،واإلشراف

 عمليات الصيد -جيم

عمليات الصيد اليت تقوم هبا السفن اليت ترفع لضبط عن أهم التدابري املتخذة اإلبالغ إىل  األعضاء الدولُدعيت  -13
هذه التدابري ضمن املنطقة االقتصادية  اختاذعن  ائةيف امل 97و 99وأفاد  .املناطق االقتصادية اخلالصة وخارجهاضمن  علمها

والعقوابت ، (ائةيف امل 85) أفيد أن تعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف، 2011 ويف الفرتة منذ عام. ، على التوايلاخلالصة وخارجها
عمليات الصيد هي أهم اإلجراءات اليت اختذت لضمان امتثال ( ائةيف امل 44)وسجالت السفن ( ائةيف امل 52) واجلزاءات

 (.15اجلدول ) ضمن املناطق االقتصادية اخلالصة ألحكام الرتخيص
ن تطبيق خطط فإ، 2011 عام يتعلق ابلتدابري املتخذة خارج نطاق املناطق االقتصادية اخلالصة ويف الفرتة منذويف ما  -14

وكانت فئتا التدابري التاليتان اللتان  .كان أهم التدابري املتخذة لضبط عمليات الصيديف املائة(   68)الرتاخيص اإللزامية 
وإنفاذ االمتثال لقوانني الدول األخرى،  يف املائة( 47) تعزيز تدابري الرصد واملراقبة واإلشرافمها  أعطيتا أمهية قصوى

 .(16اجلدول ( )ائةيف امل 39)األمساك اإلقليمية  مصايدإدارة  اتمنظم وقرارات
ن لديهم خطط ا أبدت نفس النسبة أفافيما يف املصايد الرئيسية  عرضي ومرجتععن حدوث مصيد  يف املائة 70 وأفاد -15

حيث أفاد  2018و 2020ا ابملقارنة مع إصداري ا متصاعد  ميثل ذلك اجتاه  و . عرجتاملعرضي و الصيد امل قائمة لرصد
العرضي واملرجتع رمسي ا، ومن بني من يرصدون املصيد  ا قائمة للرصد، على التوايل.يف املائة أبن لديهم خطط   61و 65

يساهم يف االفتقار املصيد العرضي واملرجتع يعتربون أن  ومن بني من .االستدامة االفتقار إىليساهم يف ه يف املائة أن 70 يعترب
يف املائة من األعضاء الذين لديهم تدابري  83و 97لدى و . لديهم تدابري للتقليل منه نأباجمليبني من  95أفاد االستدامة،  إىل

 (.17اجلدول ) محاية صغار األمساك والصيد غري املقصود، على التوايل تتناولإدارية للمصيد العرضي واملرجتع أيض ا تدابري 
 .2020يف املائة يف عام  75 ـ، مقارنة بهنم نف ذوا جزئيا أو كلي ا نظم ا لرصد السفنأبمن األعضاء املائة يف  83وأفاد  -16

هنم وإن مل ينفذوا بعد نظام ا لرصد السفن، إال أهنم يطالبون السفن األجنبية أبن حتمل أبمن األعضاء،  ائةيف امل 80وأفاد 
قليمية إلدارة اإلات املنظمك) وأن تظل على تواصل مع مراكز رصد أخرى يف مناطقهم االقتصادية اخلالصة نظام ا كهذا

 (.18اجلدول ( )اكمصايد األمس
 .لقلقهم يف ما يتعلق مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 510إىل  1األعضاء إىل إعطاء درجات من وُدعي  -17

ألضرار ابوكانت القضااي األكثر إاثرة للقلق تتعلق . توسطامللق القمن  أكثر قليال  ي أ ،3.47فكان متوسط االستجابة 

                                                     
 ".قلق رئيسي" 5، و"قلق متوسط" 3، و"ال قلق"يعين  "1"  10
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 .(ائةيف امل 74)فقدان األرصدة السمكية ، و (ائةيف امل 78) الربيةاإليقاع ابحليواانت و  ،(ائةيف امل 90) تلحق ابلبيئة اليت
( ائةيف امل 28) واألضرار اليت تلحق ابلسفن( ائةيف امل 35)القضااي األقل إاثرة للقلق هي اآلاثر السلبية على السياحة  كانتو 
 (.19اجلدول )

الذين اعتربوا معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة مثار قلق أن لديهم من األعضاء  ائةامليف  26وأفاد  -18
 ن املعلومات لديهم مصن فة حسب نوع املعداتأبمن هؤالء  ائةيف امل 53أبلغ و  ،املعداتمعلومات عن معدالت فقدان 

شباك : كرر ذكرها هيين لديهم معلومات حسب نوع املعدات، كانت األنواع اليت فادوا أبومن بني من أ(. 20اجلدول )
 (.22و 21اجلدوالن ) ، ومصايد سرطان البحرارية الطويلةاخليوط الُصن  ، و والشباك املتشابكةالشباك اخليشومية و ، اجلرف

وكان أكثر أنواع وسم املعدات استخدام ا املبل غ  .لوسم املعداتلديهم متطلبات  نأبمن األعضاء  ائةيف امل 49فاد وأ -19
( ائةيف امل 58) يةأو البالستيك يةطبوعة املعدناملعالمات الو ، (ائةيف امل 79) لرش  ابم أو قالابألعنها هي وضع العالمات 

 .(23اجلدول )
السفن ضمن برامج  هنم أدرجوا التفتيش على املعدات املوجودة على منتأبيف املائة من األعضاء  44و 87أفاد و  -20

ليات اإلبالغ عن معدات آلالسالمة ولضمان االمتثال املالئم اعتبارات املراقبة لضمان االمتثال املالئم للوائح التنظيمية و 
ن لديهم متطلبات إبالغ عن معدات أبيف املائة من األعضاء  21وأفاد . ، على التوايلالصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة

ا معين ا؛سجالت يوميات رتوكة أو املفقودة أو املهملة يف الصيد امل  يف املائة 21 يف حني أفاد السفن اليت يفوق حجمها حد 
 (.24اجلدول ) مجيعهان لديهم هذا املتطلب للسفن أب

 ائةيف امل 43أفاد ف. هامرافق املوانئ املتعلقة ابلتخلص من النفاايت وإعادة تدوير األعضاء اإلبالغ عن من وطُلب  -21
ى املوانئ نه يفرض علأب ائةيف امل 30وأفاد لديهم متطلبات تفرض أن توفر املوانئ مرافق الستقبال نفاايت سفن الصيد،  نأب

أو خاصة لتدوير معدات الصيد /ن لديهم برامج عامة وأب ائةيف امل 26وأفاد  .توفري مرافق الستقبال معدات الصيد القدمية
 (.25اجلدول ) لألفضلها أو إعادة تدوير /و القدمية

 تطوير تربية األحياء املائية -دال

ن يف بلداهنم مرافق لرتبية أبيف املائة من األعضاء  99، أفاد 2018وعام  2020 عام يمشابه إلصدار على حنو  -22
، (املائةيف  51)سياسات متكينية  عن أن لديهم األعضاءهؤالء  نصف أكثر بقليل من وأبلغ(. 26اجلدول )األحياء املائية 

سياسات أغلبية ما تبقى منهم لدى  توكان. مكتملة إىل حد كبري (املائة يف 52)وأطر مؤسسية ( يف املائة 55)وتشريعات 
أطر على  (يف املائة على التوايل 8يف املائة و 8و يف املائة 9)بعضهم  ومل يكن لدى رة جزئي اوأطر قانونية ومؤسسية مطو  

 .كبري  غري كافية إىل حدأطر أو كان لديهم اإلطالق 
ن األجهزة أب يف املائة 75أفاد وقد . رتبية األحياء املائيةلمارسات الرشيدة مللرتويج الاملدونة األعضاء على وُتشجع  -23

وأفاد األعضاء . 2020 يف عام يف املائة 68بزايدة طفيفة من  اعتمدت يف هذا الصدد مدوانت أو صكوك ا،قد احلكومية 
 ،(املائة يف 69) على مستوى املنتجنيكهذه   االفاعلة يف القطاع اخلاص اعتمدت أيض ا مدوانت أو صكوك  ن اجلهات أب
 (.27اجلدول ( )يف املائة 49) الصانعنييف املائة( ومستوى  69) املوردين ىعلى مستو و 
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الرشيدة لألحياء املائية وفق ا األعضاء إىل اإلبالغ عن وجود إجراءات للقيام أبنشطة أساسية لتطوير الرتبية وُدعي  -24
يرصدون هنم أب ائةيف امل 92وأفاد  ،هنم أجروا تقييمات بيئية لعمليات تربية األحياء املائيةأب ائةيف امل 91أفاد ف .للمدونة

إدخال  األدىن من اآلاثر الضارة النامجة عن ن لديهم تدابري للتقليل إىل احلد  أب ائةيف امل 89أفاد و ، عمليات تربية األحياء املائية
ائة، على يف امل 61و 78و 72)األعضاء معظم أفاد يف ما يتعلق بفعالية هذه اإلجراءات، و (. 28اجلدول ) األنواع الغريبة

من األعضاء  ائةيف امل 85من د أكثر ، حد  مجيعها جراءاتلإلو (. 29اجلدول ) حاجة إىل إدخال حتسيناتبوجود ( التوايل
 .(30اجلدول ) تعزيز القدرة الفنية املؤسسية على أنه جمال رئيسي يتطلب إدخال حتسينات

لممارسات الرشيدة لرتبية األحياء املائية دعم ا للمجتمعات احمللية الريفية ومنظمات لرتويج الاألعضاء على وُيشج ع  -25
 2020 إصداري عامي هنم اختذوا تدابري يف هذا الصدد، وكما يفأب هميف املائة من 93ذكر قد و . املنتجني ومستزرعي األمساك

( يف املائة 49) تدريبات/محالت توعية/لغ عنه األكثر تواتر ا هو تصميم وتنفيذ برامج إرشادبكان التدبري امل  2018و
 (. 31 اجلدول)

 11إدماج مصايد األمساك يف إدارة املناطق الساحلية -هاء

منهم فقط  ائةيف امل 32و 29و 34 لدى ،(ائةيف امل 94) عن وجود ساحل لديهم فادوااألعضاء الذين أمن بني  -26
. التوايل ، علىسياسات متكينية وأطر قانونية وأطر مؤسسية لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية مكتملة إىل حد كبري

األعضاء  ثلثمن أكثر ولدى لألطر الثالثة.  2020ابملقارنة مع إصدار عام  يف املائة 10ويعكس ذلك زايدة حبوايل 
ومل يضع الباقون أي أطر  .متطورة جزئي ا (ائةامل يف 35)وأطر مؤسسية ( ائةامليف  38) قانونية وأطر( ائةيف امل 36) سياسات

 (.32اجلدول ) كافية إىل حد كبري للحوكمة أو أن لديهم أطر ا لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية غري
أيض ا بني قطاع بل فقط ضمن مصايد األمساك ليس النزاعات مسألة من األعضاء أن يقدموا تقارير عن وطُلب  -27

نزاعات أعلى النسب لل كانت  2010 و ألول مرة منذ عام .مصايد األمساك والقطاعات األخرى العاملة يف املناطق الساحلية
يف املائة(، تليها النزاعات بني مصايد األمساك والتنمية الرتفيهية  15مصايد األمساك وأنشطة استخراج املعادن ) بني

ي نوع املعدات أ النزاعاتنوعي آليات قائمة حلل ا ن لديهأبالبلدان املعنية  نم ائةيف امل 60وأفاد أكثر من  املائة(. يف 11)
( على التوايل ائةيف امل 64و 68) مساك الصناعيةالساحلية ومصايد األمساك ومصايد األ ؛العاملة يف املناطق الساحلية

 (.33 اجلدول)

 والتجارة املصيدممارسات ما بعد  -واو

متام ا لسالمة األغذية وضمان جودهتا  ومكتمال   فع اال   انظام  فادوا أبن لديهم النسبة املئوية لألعضاء الذين أاخنفضت  -28
مرة أخرى رتتفع ل ،2018 عام يف ائةيف امل 49إىل  2013 إصدار عام يف ائةيف امل 71لألمساك واملنتجات السمكية من 

عدد األعضاء الذين ليست لديهم نظم أو لديهم نظم  ظليف حني تقارير هذا العام،  ويف 2020م عا يف ائةامل يف 65 إىل
 (.34اجلدول ) 2020 عام حىتو  2018 عام من ائةيف امل 8 عندغري كافية إىل حد كبري 

                                                     
 .32استجابت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب لألسئلة الواردة حتت هذا العنوان ابستثناء األسئلة املتعلقة إبطار السياسات يف اجلدول   11
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 ائةامل يف 93اختذ و ، (ائةيف امل 97)هامة للمجيبني مجيعهم تقريب ا املصيد الفاقد واملهدر يف ما بعد  مسألةوكانت  -29
واإلشراف، وتعزيز الرصد واملراقبة ( ائةيف امل 66)تدابري ملعاجلتها، مبا يف ذلك سن  لوائح تنظيمية لسالمة األغذية منهم 

 (.35اجلدول ( )لكل منهما ائةيف امل 41)والقيمة املضافة الستخدام املنتج الثانوي 
 عن تطبيقمنهم  91من األعضاء الذين أفاد  ائةيف امل 91ابلنسبة إىل حتسني استخدام املصيد العرضي ذا أمهية وكان  -30

، 2018و 2015عامي  وكما كان احلال يف. 2015 إصدار عام منذ ائةيف امل 10بزايدة قدرها تدابري لتحسني االستفادة منه، 
أهنما أهم تدبريين يهدفان لى ع( ائةيف امل 40) واإلنزال اإللزامي للمصيد العرضي ،(ائةيف امل 50) حدد األعضاء زايدة الوعي

 (.36اجلدول )حتسني استخدام املصيد العرضي  إىل
غالبية اجملهزين يف وضع يسمح هلم بتتبع أصل املنتجات  أُبلغ أن، 2011 إصدار عام منذارير تقحنو مشابه للوعلى  -31

 (.37اجلدول )من املستهلكني فقط  يف املائة 47، يف حني مل يكن يستطيع ذلك غري (يف املائة 87) السمكية اليت يشرتوهنا
على بصورة غري مشروعة و  اليت يتم اصطيادهاأن القضاء على جتهيز املوارد السمكية من األعضاء  ائةيف امل96 واعترب  -32

تشمل أكثر التدابري املبل غ عنها شيوع ا تعزيز ضبط و . ألةمنهم تدابري ملعاجلة هذه املس ائةيف امل 89 اإلجتار هبا ذو أمهية، واختذ
 تعزيز اإلجراءات اجلمركية والضوابط على احلدوديليها ، (ائةيف امل 58) ذات الصلة تفتيشالوعمليات مصايد األمساك 

 (.38اجلدول ( )ائةامل يف 38)

 البحوث يف جمال مصايد األمساك -زاي

 683 1ا من ا، ارتفاع  رصيد   726 2 هجمموعملا هنم حصلوا على تقديرات موثوقة حلالة األرصدة أبألعضاء ا أفاد -33
هتم الكلية ن أرصدم ائةيف امل 50إىل  41 وأجاب األعضاء أن األرصدة اليت مت تقديرها متثل يف املتوسط. 2020عام  يف
 (.39اجلدول )

أن اإلحصاءات املتعلقة ابملصيد إىل من األعضاء  ائةيف امل 74، أشار 2010 عام تقارير منذمشابه للوعلى حنو  -34
ن لديهم عدد ا كافي ا أبمن األعضاء  ائةيف امل 74مع يف الوقت املناسب وبطريقة كاملة وموثوقة، وأفاد جتُ هود الصيد جمو 

 2020يف املائة يف عام  61ا من ، ارتفاع  املوظفني املؤهلني لتوليد البياانت دعم ا لإلدارة املستدامة ملصايد األمساك من
 موظفني مؤهلني إضافيني فهي بيولوجيا األمساك وتقييم األرصدة سواها إىلما اجملاالت اليت حتتاج أكثر من أ(. 40 اجلدول)
 (.41اجلدول ( )ائةيف امل 62) أخذ العيناتعمليات وإحصاءات مصايد األمساك و ( ائةيف امل 86)

سوح املو ، البياانت التارخيية: دارة مصايد األمساك هيإلمصادر البياانت اليت يستخدمها األعضاء لوضع خطط  وأبرز -35
وإحصاءات ، (ائةيف امل 83) واجلمع الروتيين للبياانت، (لكل منهما ائةيف امل 84)موقع اإلنزال /خذ العينات يف امليناءأل

، واإلحصاءات املتصلة ابلتجهيز (ائةيف امل 63) اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكأو املنظمة /منظمة األغذية والزراعة و
 (.42 اجلدول) يف املائة( 68والتسويق والتجارة )

ن لديهم يف إدارة مواردهم السمكية ثغرات يف البياانت أبمن األعضاء  ائةيف امل 95، أفاد 2020 إصدار عام يفوكما  -36
والصيد غري القانوين دون إبالغ  يف املائة(، 37وبياانت املصيد ) ،(ائةيف امل 39)ة األرصد بياانت حالةالثغرات يف أبرزها 

ذلك يف كافة ك(.  43 اجلدول( )ائةيف امل 22)الصيد  وجمهود، (ائةيف امل 34) أو الرصد واملراقبة واإلشراف/ودون تنظيم و
 .األرصدةبياانت حالة يف  موجودة معظم الثغرات تنكا  ،2011 إصدار عام املسوح منذ
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أكثر بكثري وكانت هذه النسبة . هنم يرصدون حالة البيئة البحرية بشكل روتيينأبمن األعضاء  ائةيف امل 70وأفاد  -37
اللتني أفيد  ائةيف امل 66و 78 نسبيت أقرب منلكنها ، و 2020و 2018و 2015و 2013 األعوامعليه احلال يف  كان من

 تعمليات الرصد هذه، رك ز  فادوا عن إجرائهمومن بني األعضاء الذين أ. على التوايل، 2011و 2009 عامي يفعنهما 
تلك ألنواع املهددة و على الرصد املنتظم لو وتلك املوجودة يف عرض البحر الساحلية  املوائلمعظم برامج الرصد الروتينية على 

 املتعلقة ابحمليطاتوالبارامرتات  )ائةيف امل 81) الساحليةوالبارامرتات ، (لكل منهما ائةيف امل 83) االنقراضاليت تواجه خطر 
 .(44اجلدول )  )ائةيف امل 74)

 رفأشا. األمساكمن األعضاء اإلبالغ عن البحوث والربامج اليت تتناول آاثر تغري املناخ على مصايد وطُلب  -38
ما يشري إىل اخنفاض إىل أن لديهم حبواث  رمسية لتقييم آاثر تغري املناخ على مصايد األمساك أو التنبؤ هبذه اآلاثر،  املائة يف 69

من هؤالء برامج رمسية للتخفيف من اآلاثر البيئية واالقتصادية يف املائة  69ونف ذ . 2020 إصدار عام املائة عن يف 6قدره 
 2020يف املائة أقل من عام  8نسبة والتكيف معه، مما مثل  القدرة على الصمود جتاههواالجتماعية لتغري املناخ ولبناء 

 (.45اجلدول )

 الصكوك الدولية -حاء

 .األعضاء إىل اإلبالغ عن أنشطة الصيد واألنشطة املتعلقة بذلك اليت تقوم هبا السفن اليت حتمل أعالمهمُدعي  -39
يف أعايل البحار،  ائةيف امل 63، وبذلك يف املياه اخلاضعة للوالية الوطنيةن هذه السفن تقوم أبمنهم  ائةيف امل 86وأفاد 

ويف ما يتعلق أبنشطة سفن الصيد اليت حتمل علم الدولة (. 46اجلدول ) يف مياه خاضعة لوالية دول أخرى ائةامل يف 49و
 ائةيف امل 51 املتعلقة بذلك، أجابالعضو اجمليبة اليت رخ صت هلا دولة أخرى ابلقيام أبنشطة صيد األمساك واألنشطة 

وأفاد (. 47اجلدول )ه حيدث يف أعايل البحار نأب ائةيف امل 38 ذلك حيدث يف مياه خاضعة لوالية دولة أخرى، وأفاد نأب
 ائةيف امل 53 هنم يرخصون لسفن حتمل علم ا أجنبي ا بدخول موانئهم واستخدامها، بينما يرخصأبمن األعضاء  ائةامل يف 69

 (.48اجلدول )الوطنية تهم لسفن أجنبية ابلعمل يف املياه اخلاضعة لوالي
لقيام بذلك ل ائةيف امل 39 ، وخيططلديهم تقييم ا أولي ا لقدرات الصيد أجرواهنم أبمن األعضاء  ائةيف امل 50وأفاد  -40
يف  97أفاد تقييم ا أولي ا،  أجرواومن بني من . 2020 إصدار عام عما كان يفذلك أكثر بشكل ملحوظ املستقبل، و  يف
اخلصائص الرئيسية استخدام انتشار ا ذلك وكان أكثر طرق (. 49اجلدول ) القدرات لتعديلإجراءات هنم ينفذون أب ائةامل

 (.50اجلدول ) (ائةيف امل 71)ولده األسطول يالذي املمكن اجلهد  واستخدام ائةامليف  82) لألسطول والسفن
وضعوا خطة عمل وطنية م هنأب ائةيف امل 45تقييم ا أولي ا لقدرات الصيد، أفاد  أجروابني األعضاء الذين ومن بني  -41

 عن درجة تنفيذ أعلى من املتوسط 5،12 إىل 1هؤالء، ابستخدام مقياس من درجات ترتاوح من  فادوأ .إلدارة قدرات الصيد
عن متوسط درجة التنفيذ يف ما ، و (4.29)، واإلطار املؤسسي (4.47) ات، والتشريع(4.12)بلغ تيف ما يتعلق ابلسياسات 

 (.51 اجلدول( )4.00) يبلغ لعمليات واإلجراءاتيتعلق اب
يف املائة خطوات  95هؤالء، اختذ بني ومن  .مشكلةتطرح من األعضاء أن قدرات الصيد املفرطة  يف املائة 55واعترب  -42

وجتميد ( يف املائة 76) نظم حتديد الدخول: وأبرز اخلطوات املبلغ عنها هي. من الصيد املفرط مزيدحدوث للحيلولة دون 
خطوات يقومون ابختاذ هنم أب يف املائة 95وعالوة على ذلك، أفاد (. 52 اجلدول( )يف املائة 52) الرتاخيص/عدد السفن

                                                     
 أي "ابلكامل".  "5أي "ال على اإلطالق" إىل " "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   12
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رصد قدرات وكذلك يف املائة(  31قواعد استبدال السفن املوجهة حنو القدرات ) خلفض قدرات الصيد املفرطة، أبرزها
أن قدرات  أشاروا إىلممن  يف املائة 95اختذ  كما(.  53اجلدول ( )يف املائة 31) الهذا اجملحبوث يف إجراء الصيد املفرطة و 
أبرز التدابري  تمشكلة خطوات للحيلولة دون التسبب مبزيد من اآلاثر السلبية على األرصدة، وكانتطرح الصيد املفرطة 

اجلدول ( )يف املائة 50) ةاملكاني اتقواإلغال( املائةيف  57) ملصايد أمساك معينة ةاملومسي اتهذا اجملال اإلغالق يف املتخذة
54 .) 
بنسبة  أكثر، أي أمساك القرش إما ابلصيد اهلادف أو الصيد العرضي عن اصطيادمن األعضاء  ائةيف امل 53وأفاد  -43

ومن بني تلك اليت الدول اليت كان ذلك حيدث فيها، يف و (. 55اجلدول ) 2020 إصدار عام يفعما كان عليه  ائةيف امل 7
 وإدارهتاأمساك القرش  ونلصوطنية خطة عمل  وضعإىل ضرورة  ائةيف امل 100، خلص (ائةيف امل 76)أجرت تقييم ا لألثر 

 1مقياس من درجات ترتاوح من ستخدام ، ابأبلغ األعضاء ،خطط ا كهذهوضعت بني تلك اليت ومن  .(55)اجلدول 
، ودرجة تنفيذ أعلى من املتوسط يف ما يتعلق ابلتشريعات بلغت للسياسات (3.96)بلغ  درجة تنفيذمتوسط عن  5،13 إىل

 (.56اجلدول ) للعمليات واإلجراءات (4.07)، ولإلطار املؤسسي (4.21)و، (4.14)
جرى قد أو الشباك اخليشومية /الُصنارية الطويلة وشباك اجلر ون الصيد ابخليوط أبمن األعضاء  ائةيف امل 82وأفاد  -44

من هذه  ائةيف امل 72وخلص  .قييم ا ملصايد األمساك املذكورةت ائةيف امل 51 يف مياه خاضعة لوالايهتم، ومن بني هؤالء أجرى
 61 أفاد، و (57اجلدول )إىل أنه كانت هناك حاجة إىل خطة عمل وطنية خلفض الصيد العرضي للطيور البحرية التقييمات 

الذين نفذوا أفاد األعضاء  5،14إىل  1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .هنم وضعوا خطة كهذهأبمنهم  ائةيف امل
إلطار ل (4.36)وللتشريعات ( 4.14)للسياسات و (4.36) تبلغتوسط درجة تنفيذ أعلى من املمثل هذه اخلطة عن 

 (.58اجلدول )لعمليات واإلجراءات ل( 4.21)واملؤسسي 
ومن بني األعضاء الذين أفادوا . األعضاء عن تدابري التخفيف يف ما يتعلق ابلطيور البحرية ومصايد األمساكوُسئل  -45

 67ق ، طب  (يف املائة 69) أو الشباك اخليشومية/وشباك اجلر و( املائةيف  75)ابخليوط الُصنارية الطويلة  عن ممارستهم الصيد
اجلدوالن ) تدابري ختفيف كان أبرزها يف احلالتني كلتيهما حتسني اإلطار القانوين وبرامج املراقبة ،يف املائة، على التوايل 66و

  (.60و 59
م هنأب ائةيف امل 83أفاد ف. دون إبالغ ودون تنظيملصيد غري القانوين اباألعضاء إىل الرد على أسئلة متعلقة وُدعي  -46

ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون وطنية خطة عمل هنم وضعوا أب ائةيف امل 67وأفاد . الصيد مشكلة يعتربون هذا
هذه  ذوا مثلأفاد األعضاء الذين نف   5،15 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام . تنظيم وردعه والقضاء عليه

، إلطار املؤسسيل( 4.13)و اتلتشريعل( 4.26)وللسياسات ( 4.17) أعلى من املتوسط بلغتدرجة تنفيذ   اخلطة عن
أبرز التدابري املتخذة ملنع الصيد غري  توكان(. 61اجلدول )لعمليات واإلجراءات ل( 4.00)وعن متوسط درجة تنفيذ بلغ 

ضوابط الوحتسني ، (ائةيف امل 79) عليه إدخال حتسينات على اإلطار القانوين القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء
 (.62اجلدول ( )ائةيف امل 76)اليت تقوم هبا الدولة لساحل ا على وإجراءات الرصد واملراقبة واإلشراف

                                                     
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   13
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   14
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   15
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 17قبلوها أو انضموا هلا،هنم صادقوا على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أو أب 16من األعضاء ائةيف امل 88وأفاد  -47
أفاد األعضاء عن  5،18 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .هنم شرعوا يف ذلكالباقون أب ائةيف امل 25وأفاد 

إلطار ل( 4.12)و اتلتشريعل( 4.21)لسياسات ول( 4.18)بلغت  2021أعلى من املتوسط مقارنة بعام درجة تنفيذ 
 (.63اجلدول )لعمليات واإلجراءات ل( 4.09)املؤسسي و

ه ا بصادقوا على االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أو قبلو هنم أبمن األعضاء  ائةيف امل 59وأفاد  -48
 5،20 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .يف ذلك عن شروعهم آخرون ائةيف امل 48وأفاد  19،هيلإانضموا  أو

 (3.54)إلطار املؤسسي ول( 3.51)و اتلتشريعل( 3.57)و لسياساتل( 3.47)بلغ درجة تنفيذ متوسط أفاد األعضاء عن 
 (.65و 64اجلدوالن ) هنم عي نوا موانئ وجهات اتصالأب ائةيف امل 65 ووفق ا ملتطلبات االتفاقية، أفاد. لعمليات واإلجراءاتل

دقوا على اتفاق االمتثال اأهنم ص ائةيف امل 59أفاد ف .سؤوليات دولة العلممل هماألعضاء إىل اإلبالغ عن تنفيذوُدعي  -49
 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام . هنم شرعوا يف ذلكأبآخرون  ائةيف امل 22أفاد و  21أو قبلوا به أو انضموا إليه،

 للسياسات دولة العلم بلغ متوسطهاأو غريها من مسؤوليات /أبلغ األعضاء عن درجة تنفيذ ألحكام االتفاق و 5،22 إىل
 ائةيف امل 38وأفاد (. 66اجلدول ( )3.52)لعمليات واإلجراءات لو ( 3.56)إلطار املؤسسي لو ( 3.56) اتلتشريعلو  (3.48)

أداء  بشأنجروا تقييم ا ألدائهم كدولة علم وفق ا للخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة أهنم أبمن األعضاء 
 (.67اجلدول ) هنم يعتزمون القيام بذلك يف املستقبلأبمن املتبقيني  ائةيف امل 74أفاد دولة العلم، و 

يف املائة أكثر  14، أي العاملة يف أعايل البحارلسفن الصيد  هنم يزودون سجال  أبمن األعضاء  ائةيف امل 74وأفاد  -50
تدابري تُلحق ضرر ا بيضمنون عدم مشاركة سفنهم يف أنشطة م هنأب ،ائة، على التوايليف امل 88و 85وأفاد . 2020من عام 

من األعضاء  ائةيف امل 69وأفاد . ن سفنهم توفر مجيع املعلومات الالزمة للوفاء ابلتزاماهتم كدول علمأباحلفظ واإلدارة و
 (.67اجلدول ) دولة ساحلية أخرى نفاذ إىل مصايد األمساك قبل الصيد يفلللديهم اتفاق  نأب

مقياس وابستخدام  .هنم يديرون مصايد أمساك مياه عميقة يف أعايل البحاراألعضاء أبمن  ائةيف امل 30وأفاد  -51
للخطوط التوجيهية الدولية ملنظمة األغذية  أعلى من املتوسط هؤالء عن درجة تنفيذ فادأ 5،23 إىل 1درجات ترتاوح من  من

( 4.30)و اتلتشريعل( 4.30)لسياسات ول( 4.22)ت والزراعة إلدارة مصايد أمساك املياه العميقة يف أعايل البحار بلغ
 (.68اجلدول )العمليات واإلجراءات  (4.26)إلطار املؤسسي ول

                                                     
 رد االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه على هذا القسم.  16
 .1982كانون األول /اتفاقيه األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة ديسمرب  17
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   18
ظمة يف عام االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادر عن املن  19

2009. 
 أي "ابلكامل".  "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   20
 .1993اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية الصادرة عن املنظمة يف عام   21
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   22
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   23
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اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك "ـ هنم كانوا على علم بأبمن األعضاء  ائةيف امل 66وأفاد  -52
حتسني مجع عناصر ، مبا يف ذلك هاوبراجمهذه االسرتاتيجية خطط ينفذون أبهنم  ائةيف امل 92أفاد و  ،"الطبيعية واجتاهاهتا

 (.69اجلدول ( )ائةيف امل 91) ونشر البياانت( ائةيف امل 96)، وحتليل البياانت (ائةيف امل 98) البياانت
 حتسني املعلومات عن حالة تربية األحياء املائية اسرتاتيجيةبـشأن "م على علم هنأبمن األعضاء  ائةيف امل 67وأفاد  -53

 أفاد من بني هؤالءو  .هبا والربامج ذات الصلة خطط هذه االسرتاتيجيةمنهم أهنم ينفذون  ائةيف امل 88، وأعلن "واجتاهاهتا
 (.70اجلدول ) ، على التوايلونشرها هاعناصر حتسني مجع البياانت وحتليلأبن ذلك يشمل  ائةيف امل 88و 93و 95

 24مصايد األمساك الصغرية النطاق -طاء

مصايد األمساك يف الدول  من ائةيف امل 90 مصايد أمساك صغرية النطاق يف ما يقرب منابإلمجال عن وجود أفيد  -54
 50و 41 ما بني ،2020، كما يف عام الصغرية النطاق متثل يف املتوسطن مصايد األمساك أبأفاد األعضاء و  .األعضاء

 2015عامي  ا يفمعنهاللذين أُفيد  ائةيف امل 50و 51 ذلك أدىن من مستوييو  ،من حجم وقيمة املصيد اإلمجايل ائةامل يف
إمجايل املصيد إىل نسبة املصيد من مصايد األمساك الصغرية النطاق متوسط لعن أعلى وا أبلغكان اجمليبون الذين و . 2018و

إىل  51)أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يليه إقليم ، (ائةيف امل 90إىل  81) الشرق األدىنإقليم  يفاحلجم من حيث 
مصايد األمساك متوسط لنسبة املصيد من عن أعلى مرة أخرى الشرق األدىن إقليم أفاد من حيث القيمة، و (. ائةيف امل 60

يف  51)أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إقليم  اجمدد   ليهي، (ائةيف امل 90إىل  81)الصغرية النطاق إىل إمجايل املصيد 
جممل يف املنخرطني يف مصايد األمساك الصغرية النطاق إىل إمجايل املنخرطني نسبة ويف ما يتعلق ب(. ائةيف امل 60إىل  ائةامل

 2018و 2015 أعوام ، كما يفائةيف امل 70و 61بني رتاوح ت ، كما أفاد األعضاء،توسطيف امل تظل، فقد مصايد األمساك
أمريكا وإقليم  يف املائة 100إىل  91بنسبة  الشرق األدىنمستو ى مها إقليم أعلى  اإلقليمان اللذان سج ال كان، و 2020و

 (.73اجلدول ) ائةيف امل 80إىل  71بنسبة الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
نوع توزيع العمالة يف أنشطة مصايد األمساك الصغرية النطاق حسب حمدود ا يف ما يتعلق بتوفر املعلومات وال يزال  -55

اجلنس أكثر نوع وتتوفر معلومات عن العمل بدوام كامل، مبا يف ذلك املعلومات املصن فة حسب  .اجلنس ووضع العمالة
يف ما يتعلق ابلعمالة بدوام كامل، أفادت املناطق مجيعها أن و  .والعمالة الطارئة وغري احملددة بنصف دوامعن العمل منه 

انت احلاالت ك  ،2020و 2018و 2015 أعوام كما يفو . أنشطة الصيد أكرب من نسبة النساءيف نسبة الرجال املشتغلني 
النساء يشكلن يف العمل بدوام كامل نسبة أعلى من نسبة الرجال هي حاالت أنشطة ما بعد  الوحيدة اليت ذكر فيها أن

 (.74اجلدول )احلال يف أفريقيا وآسيا ويف جنوب غرب احمليط اهلادئ ا هو كان هذ  ،2022 إصدار عام ، ويفاملصيد
هنا حمددة بشكل يف املائة أب 29ومصايد األمساك الصغرية النطاق حمددة قانوان  ن أبيف املائة من األعضاء  42وأفاد  -56
، كانت نسبة األعضاء الذين لديهم تعريف قانوين 2020 إصدار عام وابملقارنة مع .رمسي، ولذا فإهنا غري مدعومة قانوان   غري

يف املائة من اجمليبني  72وأفاد . ا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييبيف آسيال سيما  أعلىملصايد األمساك الصغرية النطاق 
أهنم كهذا ن ليس لديهم تعريف  مم يف املائة 48و صغرية النطاقالصايد األمساك ملالذين لديهم تعريف قانوين أو غري رمسي 

اخلطوط "يعتزمون إما مراجعة التعريف أو إدخاله من خالل عملية أصحاب مصلحة متعددين على النحو املتوخى يف 

                                                     
 .رد االحتاد األورويب نيابة عن الدول األعضاء فيه على األسئلة املطروحة حتت هذا العنوان  24



COFI/2022/INF/7 13 

 

مقارنة  "التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر
 (.75اجلدول ) 2020املائة فقط يف عام  يف 29بنسبة 

تتعلق و  .بياانت قطاعية حمددة نمعو جيهنم أبممن لديهم تعريف ملصايد األمساك الصغرية النطاق  ائةيف امل 93وأفاد  -57
والتجارة ( ائةيف امل 60)والعمالة  (ائةيف امل 73)وقيمة اإلنتاج ( ائةامل يف 91) البياانت اليت مجعها األعضاء حبجم اإلنتاج

 (.76اجلدول ( )ائةيف امل 21)واالستهالك ( ائةامل يف 50)
لوائح أو  ،أدخلوا أو وضعوا سياسات، أو قوانني ،، على التوايلأهنممن األعضاء  ائةيف امل 65و 77و 76و 74أفاد و  -58

ا  ،تنظيمية  (.77اجلدول )أو خطط ا أو اسرتاتيجيات تستهدف أو تتناول مصايد األمساك الصغرية النطاق حتديد 
األعضاء عما إذا كانت لديهم مبادرات حمددة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد وُسئل  -59

لك بذم يعتزمون القيام هنأب ائةيف امل 42من األعضاء ابإلجياب، بينما أفاد  ائةيف امل 55رد ف .األمساك الصغرية النطاق
للقيام  صغرية النطاقالمصايد األمساك دعم اجلهات الفاعلة يف تتعلق بأبرز املبادرات القائمة ابلفعل  توكان. املستقبل يف

وعمليات  صغرية النطاقالصايد األمساك ملتعزيز سالسل القيمة ب، و (ائةيف امل 95)بدور نشط يف اإلدارة املستدامة للموارد 
( لكل منهما ائةيف امل 90)، وتطوير قدرات منظمات مصايد األمساك وغريهم من أصحاب املصلحة والتجارة املصيدبعد  ما
، (ائةامل يف) املناسبة وكان أبرز القيود اليت واجهها األعضاء يف تنفيذ هذه املبادرات االفتقار إىل املوارد املالية(. 78اجلدول )
واالفتقار  والوعي العام احملدود أبمهية اخلطوط التوجيهية ،(ائةيف امل 52) عدم كفاية التنسيق مع اإلدارات األخرى ذات الصلةو 

(. 79اجلدول ( )لكل منهما ائةيف امل 48)العاملني يف جمال صيد األمساك صغار صغار الصيادين و بني إىل اهلياكل التنظيمية 
يف اإلطار القانوين والتنظيمي بصورة رئيسية  صغرية النطاقالصايد األمساك ملاخلطوط التوجيهية فرص تنفيذ دت د  وقد حُ 

العاملني يف جمال صيد األمساك يف عمليات صغار إشراك صغار الصيادين و يف و  ،(ائةيف امل 69)والسياسايت التمكيين القائم 
صغار الصيادين إمكانية إشراك يف و  املخطط هلا/سياق املشاريع والربامج واملبادرات اجلاريةيف و ( ائةيف امل 67)صنع القرار 

 (.81اجلدول ) (لكل منهما ائةيف امل 64) مساكدارة مصايد األإالعاملني يف جمال صيد األمساك يف صغار و 
ن لديهم آليات ميكن من خالهلا أن يساهم الصيادون والعاملون يف جمال مصايد أبمن اجمليبني  ائةيف امل 86وأفاد  -60

 يفصيد األمساك العاملني يف جمال /إشراك الصيادين هي آلياتواآلليات األكثر شيوع ا  .األمساك يف عمليات صنع القرار
ومن (. ائةامل يف 85) يف إدارة مصايد األمساكاملصايد الصغرية النطاق إشراك وآليات ، يف املائة( 87مجع البياانت والبحوث )

يف املائة  16، هنم يشجعون املشاركة الفع الة للمرأةأب ائةيف امل 84 أفاد ،كهذه  بني األعضاء الذين أجابوا أن لديهم آليات
 (.81 اجلدول) 2020أكثر من عام 

 القيود واحللول املقرتحة -ايء

 .ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد همبعض القيود يف تنفيذ عن مواجهتهممن األعضاء  ائةيف امل 87أفاد  -61
ذلك  تليو ، (ائةيف امل 48)املوارد البشرية عدم كفاية و ( ائةيف امل 67)يزانية بعدم كفاية موارد امل ةتعلقمالقيود الرئيسية  كانتو 

وعدم كفاية إحصاءات البحوث العلمية وإمكانية احلصول على ( ائةيف امل 31) غري املكتملة أو القانونية/والسياساتية األطر 
 (.71اجلدول ( )ائةيف امل 27)املعلومات 
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احلصول على مزيد : احللول األعلى مرتبة اليت اقرتحها األعضاء ملواجهة القيود اليت يواجهها تنفيذ املدونةوكانت  -62
،  (ائةيف امل 34)املوارد البشرية املزيد من و  ،(ائةيف امل 36)التوعية واملزيد من التدريب و  ،(ائةيف امل 64) امليزانيةموارد  من

 (.72اجلدول ( )ائةيف امل 28) اهليكل املؤسسي والتعاون وحتسني
تبني أن األكثر توفر ا ف. إىل اإلبالغ عما تلقوه من اخلطوط التوجيهية الفنية اليت تصدرها املنظمة 25األعضاءوُدعي  -63

، يف املائة( 74وإدارة مصايد األمساك ) (ائةيف امل 77) شمل هنج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساكتمنها 
( ائةيف امل 73) الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهالعمل  خطة وتنفيذ

   (.82 اجلدول)

                                                     
 .رد االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه على هذا القسم  25
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 اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات غري احلكومية األجهزةأنشطة  -اثنياا
 اإلقليمية ملصايد األمساك األجهزة -ألف

 26،اإلقليمية ملصايد األمساكاألجهزة من  32 ذات الصلةعلى االستبيان حول تنفيذ املدونة والصكوك رد ت  -64
 .2020 مع عامقارنة ابمل يف املائة 5بلغ ييف املشاركة  اخنفاضيعكس  ما

على االستبيان  أجابتاإلقليمية ملصايد األمساك اليت األجهزة إىل عدد األطراف املتعاقدة اليت تنتمي وتراوح  -65
أطراف  األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة  لدى حوايل نصفو . امتعاقد   اطرف   14، مبتوسط طرف ا 52إىل اثنني  طرفني بني

 .ونمراقب بينما لدى أكثر من ثلثاها ا،طرف   28واحد وطرف  متعاقدة، ترتاوح بني متعاونة غري
أن واليتهم من اجمليبني  ائةيف امل 72أفاد فقد . مواضيع متنوعة األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة  والايتوتشمل  -66

احلفاظ  ائةيف امل 31البحوث العلمية و ائةيف امل 47وتقدمي املشورة  ائةيف امل 47و األساسية تتضمن إدارة مصايد األمساك
 .البيئة والتنوع البيولوجي على
 ،خالصةمناطق اقتصادية اجمليبة  األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة تغطيها اليت  20االتفاقية الـ مناطق وتشمل  -67

اإلقليمية األجهزة ومعظم . داخليةالياه منها مناطق امل 9، يف حني تغطي الوالية الوطنيةنطاق واقعة خارج الطق انامل من 20و
مناطق و طق اقتصادية خالصة امنمع ا تشمل  ، فثالثةاملناطق من هذه ةواحدمنطقة أكثر من هذه يغطي  األمساك ملصايد

 ومناطقطق اقتصادية خالصة انمع ا م أخرىهيئة  14تغطي بينما  ،مياه داخليةمناطق نطاق الوالية الوطنية و واقعة خارج 
 .واقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

، 2010 عام ومنذ. إلزاميةتدابري  اعتمدتاجمليبة أهنا  األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة من  ائةيف امل 59وأفاد  -68
تدبري  بني 3و؛ تدبري ا 20و 11بني  6و؛ اتدبري   30و 21ما بني واحدة منها ؛ و إلزامي ا اتدبري   30منها أكثر من  9 تاعتمد

اعتمدت  2010 عام ومنذ. إلزاميةاعتمدت تدابري غري اجمليبة أهنا اإلقليمية األجهزة من  ائةامل يف 81 فادوأ .تدابري 10واحد و
 تدابري غري إلزامية. 10و 1بني  9 ؛ و30و 21بني  وواحدة؛ إلزاميغري  تدبري 30 منها أكثر من 7

ا مبصايد األمساك البحريةاملتعلقة األمساك  مصايدخطط إدارة ويف ما خيص  -69 تتعلق اإلجراءات املتضمنة ، الطبيعية حتديد 
، (ائةيف امل 66)حظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة  مبا يلي: إلقليمية ملصايد األمساكااألجهزة ة معظم خطط إدار يف 

لكل  ائةامل يف 59)ألرصدة املستنزفة تيح تعايف ايوأن  وضمان أن يكون مستوى الصيد متناسب ا مع حالة املوارد السمكية

                                                     
املنظمة احلكومية  –برانمج خليج البنغال  اتفاق تيار بنغويال، القطرس والنوء، هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ،االتفاق بشأن حفظ طائري   26

ئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الدولية، هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا اهلي
اللجنة االستشارية األوروبية ملصايد اك بني الدول األفريقية املطلة على احمليط األطلسي، املؤمتر الوزاري املعين ابلتعاون يف جمال مصايد األمسالزعانف، 

ان األمريكية، اهليئة الدولية األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية، جلنة مصايد أمساك املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا، هيئة التونة االستوائية يف البلد
رغواي، هيئة حوض و اللجنة الفنية املشرتكة للجبهة البحرية بني األرجنتني وأاهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان، يف احمليط األطلسي،  لصون أمساك التونة

الثدييات البحرية  هيئةهيئة هنر امليكونغ، شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، حبرية تشاد، منظمة مصايد أمساك حبرية فكتوراي، 
، هيئة األطلسي غربهيئة مصايد أمساك مشال يف مشال األطلسي، اهليئة الدولية ملصايد مشال احمليط اهلادئ، هيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي، 

قليمية إلدارة مصايد أمساك جنوب احمليط أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ، املنظمة اإلمصايد سلمون احمليط اهلادئ، منظمة علوم البحار لشمال احمليط اهلادئ، 
جنوب شرق آسيا، منظمة مصائد أمساك مشال غرب احمليط األطلسي، اتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط  اهلادئ، مركز تنمية مصايد األمساك يف

 مصايد األمساك يف غرب ووسط احمليط اهلادي.هيئة  ،اهلندي، هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي، هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي
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مبا يف ذلك الظروف االقتصادية اليت تعمل  ،الصيدات قدر : كان أقل التدابري ذكر ا تلك اليت تتناولوابملقارنة،   (.اممنه
 (.لكل منهما ائةيف امل 38) ومصاحل صغار الصيادين وحقوقهمصناعة صيد األمساك يف ظلها، 

 خطط إدارة املواضيع يف أبرز شملت هيئة، 24 البالغ عددها األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة للردود من ا ووفق   -70
وتوفري مشاركة أصحاب  ،هموحقوق ومعاجلة مصاحل صغار الصيادين ،أساليب الصيد املدمرةحظر يعية الطباملصايد الداخلية 

 .حتديد القرارات اإلدارية املصلحة يف
طق اأال  جيري ضمن منخطوات لضمان ت اختذا أهن ةاجمليب األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة من  ائةيف امل 69وأفاد  -71

األجهزة من  ائةيف امل 88وأفاد . لديها غري عمليات الصيد اليت تتفق مع خطط إدارة مصايد األمساك املعتمدة صالحيتها
ويف العامني  .صالحيتهاطق اأن النهج التحوطي قد طُب ق على إدارة موارد مصايد األمساك ضمن منعن اجمليبة اإلقليمية 
 .نها تدابري للحد من املصيد العرضي واملرجتعم ائةيف امل 68 ناختذ أو عزز ما يقرب ماملاضيني، 

األمساك  مصايداألمساك يف إدارة  صايداإلقليمية ملاألجهزة قبل من  امصادر البياانت األكثر استخدام  وتشمل  -72
ورصد اإلنزال، مواقع /امليناءيف العينات وأخذ ، (ائةيف امل 77)لبياانت الروتيين لمع واجل( ائةيف امل 87)البياانت التارخيية 

 يف املائة لكل منها(. 56املصيد املرجتع و/أو العرضي، وإحصائيات منظمة األغذية والزراعة و/أو املنظمات األخرى )
خالل السنوات  مت احلصوله أن( ائةيف امل 75)هيئة  32عددها  األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة  من 24وأفادت  -73

هيئات  8وأفادت  27.رصدةمن األ 323السمكية تغطي ما جمموعه رصدة األعلى تقديرات موثوقة حلالة  الثالث املاضية
لديها تقديرات ترتاوح بني ن منها أب 9أفادت اليت تعترب مهمة، و األرصدة من  ائةيف امل 80تقديرات ألكثر من لديها  أبن
أخرى أبن لديها تقديرات أقل  3، وائةيف امل 40و 21ترتاوح بني  لديها تقديرات نأخرى أب 3أفادت ، و ائةيف امل 80و 41
 .رقم تقرييبمنها  1مل يكن لدى يف املائة، و  1من 
 من النقاط املرجعية املستهدفةة واحدنقطة على األقل وضعت هنا أب األمساكملصايد  قليميةاإلاألجهزة من  17وأفادت  -74
جرى االقرتاب من نقطة أبنه  ائةيف امل 71أفاد  اإلقليمية،األجهزة تلك ومن بني  28.من األرصدة 156رتاكمي ال هجمموع ملا

مقارنة ، طة مرجعية مستهدفة واحدة أو أكثرنق عن جتاوز ائةيف امل 47يف حني أفاد  مرجعية مستهدفة واحدة أو أكثر،
الصيد مها البديالن األكثر رواج ا للنقاط املرجعية  جمهودوكان مؤشرا حجم املصيد و . 2020 عاميف املائة  57يف املائة و 62 بـ

رف أصحاب امع ما، تليهمل تضع نقاط ا مرجعية مستهدفةاإلقليمية اليت األجهزة من  ائةيف امل 64 املستهدفة وقد طب قهما
 2015 األعوام وكما كان احلال يف(. لكل منهما ائةيف امل 36) ومؤشرات النظام اإليكولوجي من صحتهااملوثوق املصلحة 

بري التخفيف اتديعتربان من ( لكل منهما ائةيف امل 100) وإجراء البحوث الصيد جمهوداحلد من  فإن ،2020و 2018و
 .جتاوز النقاط املرجعية املستهدفةلدى بل غ عنها األعلى امل

نظام رصد السفن لكامل لتنفيذ وضعت متطلبات ا هناجمليبة أب األمساك ملصايداإلقليمية األجهزة من  13وأفادت  -75
مشاكل منها عن أن لديه أي  فدومل ي. متطلبات جلزء من أسطول الصيد اأن لديه أخرى 8ت أفادأسطول الصيد، يف حني 

، أفاد لديها أسطول الصيدتلك اليت تتطلب وجود نظام لرصد السفن على سفن ومن بني . نظام رصد السفنيف تنفيذ 
األجهزة  سائرومن بني . مع تنفيذ هذه املتطلباتماشى تيمن أعضائها  ائةيف امل 100و 91بني أبن ما  هانصفأكثر من 

                                                     
 .تكون التقديرات وضعت لنفس األرصدة من هيئات إقليمية ملصايد األمساك خمتلفة قد  27
 قد تكون النقاط املرجعية املستهدفة وضعت لنفس األرصدة من هيئات إقليمية ملصايد األمساك خمتلفة.  28
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امتثال يرتاوح عن  3فيما أفادت ، ائةيف امل 90و 71عن امتثال يرتاوح بني  منها 3فادت ، أاألمساك ملصايداإلقليمية 
 .عن أنه ال معلومات لديها 3، وأفادت ائةيف امل 40و 21 بني
تنفيذ اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل األجهزة لدى األكثر شيوع ا هي يف املائة(  59بناء القدرات ) جهودوكانت  -76

أمساك القرش صون وكان تقييم (. ائةيف امل 45) يليها إجراء تقييم لطاقات الصيد، خطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد
، (ائةيف امل 48)أمساك القرش وإدارهتا  ونخطة العمل الدولية لصتنفيذ  علىللمساعدة  االنشاط األكثر شيوع  وإدارهتا 

يف دعم تنفيذ خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض املنخرطة اإلقليمية األجهزة أما (. ائةيف امل 38) بناء القدرات يليه
العارض للطيور البحرية يف مصايد اخليوط تقييم األثر على الصيد خالل  منيف الغالب قد قامت بذلك ف، للطيور البحرية

 (.ائةيف امل 28) ذات الصلةنشر الواثئق ووسائط اإلعالم يليه  يف املائة(، 38) الطويلة
يف تنفيذ خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ  األمساك إقليمية ملصايداألجهزة عدة وسامهت  -77

تعزيز وتطوير طرق مبتكرة ملنع  :من خالل مبادرات هتدف إىل بشكل أساسيتنظيم وردعه والقضاء عليه، وذلك  ودون
املنخرطة ، وتعزيز التعاون يف جمال تبادل املعلومات بشأن السفن (يف املائة 62) دون إبالغ ودون تنظيمالصيد غري القانوين و 

 (.يف املائة 59) دون إبالغ ودون تنظيميف الصيد غري القانوين و 
اإلقليمية األجهزة ، ساعدت واجتاهاهتا سرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك الطبيعيةيتعلق ابويف ما  -78

وإدارهتا املوارد السمكية صون تطبيق البحوث لتعزيز توفر األدلة العلمية لدعم من خالل بشكل رئيسي  األمساك ملصايد
 .(ائةيف امل 62) االسرتاتيجيةاملتعلقة هبذه س ن توفر املعلومات اعتماد عمليات حتُ ، يليها (ائةيف امل 66)واستخدامها املستدام 

اختاذ أعضائها اخلطوات املتخذة لضمان عن  رتبية األحياء املائيةاملعنية بمصايد األمساك اإلقليمية األجهزة وأفادت  -79
عمليات تربية  رصد: وكانت اإلجراءات املبلغ عنها تتعلق مبا يلي. املائيةتربية األحياء جمال لممارسات اجليدة يف لإجراءات 

أو أرصدة أصلية أنواع غري النامجة عن إدخال اآلاثر الضارة إىل احلد األدىن من تقليل ال، و (ةهيئ 11 اختذهتا) األحياء املائية
 10اختذهتا ) ات البيئية لعمليات تربية األحياء املائية، والتقييم(هيئات 10اختذهتا ) وراثي ا يف تربية األحياء املائيةحمو رة 
وكانت اجملاالت اليت . الةأن هذه اإلجراءات حتتاج إىل حتسني كي تصبح فع  إىل تقريب ا  هامجيعاألجهزة وأشارت (. هيئات

وإجراء  الدوري والتواتراملؤسسية واألطر القانونية الفنية القدرات هي  ،أهنا تتطلب حتسينات عن أفيد يف معظم األحيان
 .املزيد من البحوث
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  املنظمات غري احلكومية -ابء      

 13 مقارنة بـ 29منظمات غري حكومية فقط، 6على االستبيان املتعلق بتنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلة أجابت  -80
 .2020عام  يف منظمة

األهداف العشرة للمدونة لتحقيق استدامة  تصورها ملدى مالءمةحتديد مراتب إىل  املنظمات غري احلكوميةودعيت  -81
 (و)؛ وكان اهلدف 32(ب)و 31(أ)و 30(ج) كانت األهداف األعلى مرتبة هيف. األمساك وتربية األحياء املائية مصايد

 33.األدىن مرتبة
اليت وضعتها املنظمة بشأن  الفنية اخلطوط التوجيهيةاملدونة ويف يف وضعت الثمانية اليت  وهريةاجلاملواضيع ومن بني  -82

إدارة املصايد وتربية مها  علياالولوية األا مهل على أن املنظمات غري احلكوميةاملوضوعان اللذان حددهتما كان   ،الرشيدالصيد 
أما املوضوع الذي ؛ ، وتطوير املصايد الداخليةاألمساك صايدمبوالبحوث املتعلقة عمليات صيد األمساك و  ،األحياء املائية

 .ممارسات ما بعد الصيدية دنيا فكان و أولله  أن اعُترب
عدم اكتمال السياسات تتعلق بتنفيذ املدونة إزاء الرئيسية اليت حددهتا املنظمات غري احلكومية  وكانت القيود -83

 ولاحلل تمتثلو  .2013منذ عام  اإلصداراتالضعف املؤسسايت، اليت اعتربت أهم القيود يف مجيع و األطر القانونية،  أو/و
، 2018و 2015حتسني اهلياكل املؤسسية والتنظيمية والتعاون، كما مت النظر يف احلل  الرئيسي لعامي  يف ةاملقرتح ةالرئيسي

  ومواءمة السياسات و/أو األطر القانونية مع املدونة.
معروفة ومفهومة على نطاق يف جعل املدونة  كثر فعاليةاألأهنا األنشطة اليت اعتربت املنظمات غري احلكومية وكانت  -84

 أو/، مبا يف ذلك تنظيم و2013و 2015و 2018و 2020إصدارات األعوام  ربت كذلك يفواسع مشاهبة لتلك اليت اعتُ 
 .األخرى معايري مستندة إىل املدونة، ونشر الكتب واملواد اإلعالميةالرتويج الستخدام استضافة حلقات عمل وطنية ودولية، و 

إدارة مصايد األمساك البحرية والداخلية  التدابري يف إطار خططحول املنظمات غري احلكومية إىل إبداء رأيها وُدعيت  -85
التدابري اليت أفيد أهنا موجودة ابلفعل يف خطط فكانت . قليمية ملصايد األمساكاإل األجهزةتلك اليت تعتمدها  أو/القطرية و

حظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة، ومحاية األنواع تتناول أو  تهدفتسصايد البحرية والداخلية هي تلك اليت املإدارة 
اخلطط اإلدارية من غريها أن أكثر اعترب لتدابري اليت ويف ما يتعلق اب. وحقوقهم املهددة ابالنقراض، ومصاحل صغار الصيادين

ويف إطار مصايد األمساك البحرية، كانت التدابري اليت اعترب اجمليبون أهنا مفقودة  فقد اختلفت اآلراء.تفتقر إليها  القائمة
ا مع حالة موارد املصايد، ومعاجلة ، وضمان أن يكون مستوى الصيد متناسب  انتقائية معدات الصيدتتناول تلك اليت  هي

ول التنوع البيولوجي للموائل والنظم تناالصيد، و طاقات الصيد مبا يف ذلك الظروف االقتصادية اليت تعمل يف ظلها صناعة 

                                                     
جملس التوجيه و اجلمعية الدولية الستدامة املأكوالت البحرية، و التحالف الدويل الحتادات مصايد األمساك، و  االحتاد األورويب ملريب األحياء املائية،  29

 .ةصناديق بيو االئتمانية اخلرييو شبكة تربية األحياء املائية يف وسط شرق أورواب، و البحري، 
  اإلطار القانوين واملؤسسي لتدابري اإلدارة املناسبة.كصك مرجعي لتحسني(:  جاهلدف )  30
 إرساء مبادئ للصيد الرشيد وألنشطة املصايد مع األخذ ابالعتبار مجيع ما يرتبط هبا من جوانب بيولوجية وتكنولوجية واقتصادية)أ(:  اهلدف  31

 ة.واجتماعية وبيئية وجتاري
 .حلفظ املوارد السمكية وإدارة مصايد األمساك وتنميتها اهلدف )ب(: إرساء مبادئ ومعايري لتنفيذ سياسات 32
 احمللية.اهلدف )و(: تشجيع مسامهة مصايد األمساك يف األمن الغذائي وجودة األغذية، مبا يعطي األولوية لتلبية االحتياجات التغذوية للمجتمعات   33
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، كانت التدابري تلك اليت صايد الداخليةامليف حالة . و اإليكولوجية املائية، مبا يف ذلك حتديد املوائل السمكية األساسية
 .تضمن أن مستوى الصيد يتناسب مع حالة املوارد السمكية

ا إذا كان لدى معظم البلدان إجراءات مناسبة إلجراء منظمات غري حكومية فقط رأاي  حول موقدمت أربع  -86
التقييمات البيئية لعمليات تربية األحياء املائية، أو مراقبة عمليات تربية األحياء املائية، أو التقليل من اآلاثر الضارة إلدخال 

مع عدد متساٍو من اآلراء اإلجيابية والسلبية. وراثي ا املستخدمة يف تربية األحياء املائية،  األرصدة احملورةأو  األصلية األنواع غري
ردت املنظمتان و . قائمةالسابق، ردت غالبية كبرية من املنظمات غري احلكومية أبن معظم البلدان ليس لديها إجراءات  يفو 

، تتطلب غري احلكوميتان اللتان اعتربات أن األعضاء لديهم مثل هذه اإلجراءات املعمول هبا، أن اإلجراءات، يف رأيهما
 حتسينات لضمان فعاليتها.

من املنظمات غري احلكومية اخلمس املستجيبة اليت ُدعيت إىل تقدمي تقارير عن جهودها  وأفادت أربع منظمات -87
، حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك الطبيعية واجتاهاهتا تنفيذ خطط العمل الدولية واسرتاتيجية علىللمساعدة 

العمل الدولية ملنع الصيد خطة  واالسرتاتيجية، وثالث منها يف تنفيذللقدرات  تنفيذ خطة العمل الدوليةاملساعدة يف  عن
أمساك القرش  ونخطة العمل الدولية لصواالسرتاتيجية، وتنفيذ  غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

خطة العمل الدولية ملنع  ، تلقتاجمليبةت غري احلكومية الدولية مع وجود عدد أكرب من املنظما 2020يف عام . و وإدارهتا
 ا.معظم الدعم لتنفيذهالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 


