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  موجز

تنتاجات والتوصي             ادة عن االس ة إف ذه الوثيق ة عن     ات  تقدم ه المشاورة  المنبثق
ة     صيانة الفنية التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة بشأن          السالحف البحري

ايدالو ة  . مص فه الوثيق اح بوص ل مت ر الكام . COF1/2005/Inf.15والتقري
ى  ة وإل اورة الفني تنتاجات وتوصيات المش ى النظر في اس دعّوة إل ة م واللجن

 .تقديم توجيهاتها بشأن تنفيذها
 
 ةـقدمم
 
اطق   -1 ي المن ا ف ة أساس الم، موزع ى نطاق الع ة عل واع من السالحف البحري بعة أن د س توج

توائية    ي            . االستوائية وشبه االس ة والعوامل الت دد من العوامل الطبيعي ة بع أثر السالحف البحري وتت
السالحف  عل اإلنسان، ومن بينها عمليات صيد األسماك، ونتيجة لذلك تعتبر اآلن أنواع             ِفمن  تكون  

ق بشأن وضع         . البحرية جميعها إما مهددة باالنقراض أو معّرضة لخطر االنقراض         وبدافع من القل
ك السالحف،                ى تل ار أالسالحف البحرية والتأثيرات السلبية المحتملة لعمليات صيد األسماك عل  تث

تفاعالتها مع  السالحف البحرية وصيانة مسألة )1(الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد األسماك 
ماك ات صيد األس ى عملي ت عل نة   " واتفق ي س د، ف انكوك، تايلن ي ب ة ف اورة فني راء مش وجوب إج

 ". في االعتبارصيانتها، مع أخذ األعمال القائمة بشأن تفاعالت السالحف البحرية و2004
 
 وقد دعت منظمة األغذية والزراعة إلى عقد مشاورة خبراء بشأن التفاعالت بين السالحف       -2

البحرية ومصايد األسماك في سياق نظام إيكولوجي وعقدت فعال تلك المشاورة في روما في الفترة               

                                                      
. 2003 شباط/فبراير 28-24روما، . تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد األسماك. منظمة األغذية والزراعة )1(

وهو متاح أيضا بشكل إلكتروني على الخط مباشرة من الموقع .  صفحة88
pdf.00E5025Y/e5025y/006/fao/docrep/org.fao.ftp://ftp. 
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ن  ى 9م ارس 12 إل اورة    2004آذار /م ا المش ر فيه ي تنظ ة لك ية الالزم ات األساس داد المعلوم  إلع
 .الفنية

 
 تنظيم المشاورة الفنية ونتائجها

 
م              السالحف  صيانة ُعقدت المشاورة الفنية بشأن      -3 ة ومصايد األسماك في مرآز األم  البحري

ى   /نوفمبر 29المتحدة للمؤتمرات في بانكوك في الفترة من      اني إل انون األول  /ديسمبر  2تشرين الث آ
راقبين من ثالث            28وقد حضرها   . 2004  عضوا من أعضاء منظمة األغذية والزراعة فضال عن م

اح بوصفه         . منظمات حكومية دولية وأربع منظمات غير حكومية دولية        ة مت وتقرير المشاورة الفني
 .COFI/2005/Inf.15الوثيقة 

 
ة ب                  - 4 ائل الرئيسية المتعلق اول المس ة أن تتن  السالحف   صيانة وآان مطلوبا من المشاورة الفني

ى               ز بوجه خاص عل  السالحف   صيانة  الوضع الحالي ل     )1(: البحرية ومصايد األسماك مع الترآي
ي         )2(في نفوق السالحف البحرية؛     البحرية والعوامل التي تؤثر      اليبه الت معدات صيد األسماك وأس

ة؛            وق السالحف البحري ة للح       )3(تكفل الحد من نف ـ  وضع خطوط توجيهي ـ د من نف  ـ وق السالحف  ـ
ة؛  ة ل   )4(البحري دان النامي ن البل اء م ى األعض اعدة إل ديم المس يانة تق ة؛  ص الحف البحري  )5( الس

 . السالحف البحرية ومصايد األسماكصيانةل العالمية بشأن االتجاهات المستقبلية لألعما
 
درة            - 5 ي ق ؤثر ف ي ت ة الت ية المختلف دات الرئيس ار أو التهدي اورة باألخط ي المش ر ف د ُأق وق

ات صيد                  اء عملي السالحف البحرية على البقاء، ومن بينها تلك التي ترجع إلى المصيد العرضي أثن
ة،             وعلى الرغم من بذل محاو    . األسماك دات المختلف ذه التهدي الت جدية لتحسين فهم األثر النسبي له

اق                اك اتف وبخاصة خطورة اآلثار المرتبطة بمصايد األسماك على نفوق السالحف البحرية، آان هن
 .عام على وجود حاجة إلى زيادة تحسين أساس المعلومات وإلى تحسين التعاون وتبادل المعلومات

 
ك طائفة من الخيارات واألدوات المختلفة في مجال اإلدارة، إما وأوضحت المشاورة أن هنا - 6

متاحة أو قيد التجريب، يمكن استخدامها للحد من نفوق السالحف البحرية نتيجة للتفاعل مع مصايد               
ي  . األسماك ى النجاح ف تبعاد السالحف وإل ائل اس تخدام وس ى اس ه الخصوص إل ى وج ير عل وأش

د   . ما آانت هناك مشارآة من جانب صيادي األسماك          تطبيق تلك الوسائل ال سيما حيث      دان   بي أن البل
يما في المصايد الصغيرة،                         ائل، ال س واع من الوس ذه األن النامية واجهت صعوبات في استخدام ه

اعي           ر االجتم ى استخدام      –وُشدد على وجود حاجة إلى النظر في األث ذي يترتب عل  االقتصادي ال
 .تلك الوسائل

 
ة،          وآانت هناك أي   -7 ة الطويل ي تعمل بالشباك العائم ضا نتائج مشجِّعة فيما يتعلق بالمصايد الت

ى شكل حرف                     ي تكون عل ة الت ة،     Jمن بينها االستعاضة عن الخطاطيف التقليدي  بخطاطيف دائري
ة أخرى اطق جغرافي ى من د إل ذه الدراسات بحيث تمت ي ه ى التوسع ف ى الحاجة إل دد عل ا . وُش آم

ذه                   ُأبرزت الحاجة إلى إجر    ر ه دير أث ة، لتق دات الصيد الساحلية الثابت اء مزيد من البحوث بشأن مع
 .المعدات على أعداد السالحف البحرية

 
ن   -8 د م ة للح ة فني ا توجيهي ة خطوط ة والزراع ة األغذي أن تضع منظم اورة ب وأوصت المش

ة وا      وط التوجيهي ك الخط ون تل ى أن تك ماك، عل يد األس ة لص ة نتيج الحف البحري وق الس عة نف س
ك الخطوط              ل تل ة جْع ة مهم ات مصايد األسماك اإلقليمي النطاق وعالمية، بينما ينبغي أن تتولى هيئ

 .التوجيهية منّصبة تحديدا بدرجة أآبر على أقاليمها
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ة،                -9 ات المتحدة األمريكي ان والوالي وقد استعرضت المشاورة اقتراحين مقدمْين إليها من الياب
والي ى الت ذان اال. عل ون ه وق   ويتك ن نف د م ة للح ين لخطوط توجيهي وجزين ممكن ن م ان م قتراح

ة العرضي نتيجة لمصايد األسماك           ا بنجاح وُأدرجت            . السالحف البحري ان مع د ُأدمجت الوثيقت وق
ة   وق السالحف البحري د من نف ة للح اهمات إضافية من أجل صياغة الخطوط التوجيهي ا مس فيهم

ك الخطوط          )هاءمرفق  ال،  (COFI/2005/Inf.15وعمليات صيد األسماك     ة تل ، وأقرت المشاورة الفني
وقد اُتفق على إمكانية استخدام الخطوط التوجيهية التي أعدتها المشاورة الفنية آمساهمة            . التوجيهية

تخدامها    ة فضال عن اس ة والزراع ة األغذي ن جانب منظم ة م ة الفني ي وضع الخطوط التوجيهي ف
دابير   ي وضع ت ه ف دى ب اد ُيهت ة إرش داف لبمثاب ددة األه ة أو متع ة صيانة وطني  السالحف البحري

 .وإدارتها
 

الي ل   -10 ألة الوضع الح ت مس د نال يانةوق ة   ص دان النامي ي البل ا ف ة وإدارته الحف البحري  الس
ة  ارات االجتماعي ق باالعتب ا يتعل يما فيم ا خاصا، ال س ة–اهتمام رزت .  االقتصادية والثقافي ا ُأب آم

ى الحد من                      الحاجة إلى  ذ أنشطة ترمي إل  تقديم دعم مالي وفني على السواء إلى البلدان النامية لتنفي
ماك     ايد األس ة لمص ة نتيج الحف البحري وق الس ذه     . نف ا له ات دعم ندوق تبرع اء ص رح إنش واُقت

 .األنشطة
 

 اإلجراءات التي ُيقترح أن تتخذها اللجنة
 

ا   -11 ائج المش تعراض نت ى اس دعّوة إل ة م أن إن اللجن ة بش ة صيانةورة الفني  السالحف البحري
تقبال                        الو ذا الصدد مس ال في ه اه ونطاق األعم ق باتج ا يتعل اد فيم ديم إرش ى تق ة  . مصايد وإل واللجن

ة                  ي انبثقت عن المشاورة الفني ة الت ى النظر في التوصيات التالي مدعوة، على وجه الخصوص، إل
 .وإلى تقديم توجيهاتها بشأن تطبيق تلك التوصيات

 
 :توصيات موجهة إلى منظمة األغذية والزراعة -12
 
ات صيد األسماك،                     )أ( ة في عملي وق السالحف البحري وضع خطوط توجيهية فنية للحد من نف

ى   تند إل يد  "تس ات ص ي عملي ة ف الحف البحري وق الس ن نف د م ة للح وط التوجيهي الخط
 . ووافقت عليهاالتي صاغتها المشاورة)  هاءمرفق، ال(COFI/2005/Inf.15" األسماك

 
وق                       )ب( ى الحد من نف دابير ترمي إل ذ ت تقديم المساعدة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة لتنفي

 .السالحف البحرية في عمليات صيد األسماك، وبخاصة في البلدان النامية
 
ة ــيود العالم ــة للجه ــم المتسق للصورة العام   ـ تعزيز الفه  )1(: ن أجل ـل م ــات عم ــعقد حلق  )ج(

ال    ي مج ة ف يانةواإلقليمي ة،     ص ماك اإلقليمي ايد األس ا، ومص ة وإدارته الحف البحري  الس
ف؛ و    ارات التخفي يد، وخي دات الص دابير     )2(ومع ذ ت ي تنفي رز ف دم المح تعراض التق  اس
 .التخفيف للحد من نفوق السالحف البحرية

 
ا   تعزيز الصالت بين الوآاالت البيئية الوطنية والدولية ووآاال        )د( ت إدارة مصايد األسماك فيم

 . أعداد السالحف البحرية وإدارتهاصيانةيتعلق ب
 
ة و     )1(: تقديم إفادة عن   )هـ( ة العالمي استعراض  ) 2( وضع واتجاهات أرصدة السالحف البحري

نتين           التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات التخفيف إلى لجنة مصايد األسماك آل س
 .لى شبكة الويب معلومات محدَّثةوتضمين موقعها ع
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ى نطاق واسع   )و( ا عل ة والتسييب وتوزيعه ة الفني ة بشأن المناول ة وأدل إعداد خطوط توجيهي

 .على الدول األعضاء
 
 :تنسيق البحوث بحيث تشمل ما يلي )ز(
 

 معايير إجراء البحوث، بما في ذلك وصف معدات الصيد والتصميمات التجريبية المالئمة •
 

 مليات تحديد أرصدة السالحف البحرية وتقدير التفاعالت مع مصايد األسماكتحسين ع •
 

 االستعانة ببرامج المراقبين وبالمجتمعات المحلية الساحلية لجمع معلومات •
 

 برامج بحوث دولية تستخدم الوسم والدراسات الوراثية •
 

 اختبار أساليب التخفيف في أقاليم مختلفة •
ـ            إقامة ومواصلة موقع على ش     )ح( ة ب ) و(بكة الويب يكون بمثابة دار مقاصة للمعلومات المتعلق

 .أعاله) ز(و 
 
  وإدارة السالحف البحريةصيانةتيسير المواءمة بين التشريعات الوطنية المتعلقة ب )ط(
 
ذ التوصيات                )ي( بدء التدابير الضرورية لجذب التمويل الخارج عن الميزانية الذي قد يلزم لتنفي

 .المذآورة أعاله
 :توصيات موجهة إلى هيئات مصايد األسماك اإلقليمية -13
 
ة، وبخاصة                   )أ( ين مصايد األسماك والسالحف البحري اعالت ب إيالء اهتمام عاجل لمسألة التف

دابير                   اد ت اعالت مصايد األسماك واعتم فيما يتعلق بجمع إحصاءات المصيد العرضي وتف
 .للتخفيف

 
ا         إقامة شبكات بهدف تبادل المعلوم     )ب( ات عن تدابير التخفيف المعتمدة والتجارب المضطلع به

 .على آل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي
 

 :توصيات موجهة إلى البلدان األعضاء في منظمة األغذية والزراعة -14
 
ر                   )أ( ى أآب ا تنطوي عل دد أنه إيالء اهتمام عاجل ألرصدة السالحف البحرية والمناطق التي ُح

رة    TC:STCF/2004/3)هي مذآورة في     آما  (تهديد   ة     11 وفي الفق ر المشاورة الفني  من تقري
(COFI/2005/Inf.15). 

 
ة        "النظر في تنفيذ العناصر المبيَّنة في        )ب( وق السالحف البحري الخطوط التوجيهية للحد من نف

ماك    يد األس ات ص ي عملي ة       " ف اورة الفني ي المش ا ف ق عليه ي ُووف يغتها الت بص
COFI/2005/Inf.15)هاءمرفق، ال .( 

 
التعاون لتوسيع نطاق واليات هيئات مصايد األسماك اإلقليمية للحد من آثار صيد األسماك               )ج(

 .على أعداد السالحف البحرية
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ة ومصايد       )د( ين السالحف البحري اعالت ب ات ومعلومات عن اتجاهات التف ع وإتاحة بيان جم

 . بمصايد األسماكاألسماك، بما في ذلك اتجاهات النفوق المتعلقة
 
ة ب   )هـ( ادرات المتعلق م المب يانةدع ي    ص ماك الت ايد األس اعالت مص ة وبتف الحف البحري  الس

ستستحدثها، منظمة األغذية والزراعة، وقيام البلدان األعضاء القادرة بتعبئة التمويل الالزم           
 .لتنفيذ تلك المبادرات

 
 :توصيات موجهة إلى الجميع -15
 
: اص لما يلي  ـار خ ـع إيالء اعتب  ـة، م ــاد وتنفيذ الخطوط التوجيهي   ـدارس اعتم ي ت ــالتعاون ف  )أ(

ماك؛  )1( يد األس ات ص ات؛  )2( عملي ادل المعلوم وث والرصد وتب اق )3( البح ة اتس  آفال
ات؛  دريب؛ )4(السياس يم والت درات، )5( التعل اء الق ة  )6( بن ارات االجتماعي  –االعتب

ي م  ا ه ة، آم ي االقتصادية والثقافي ة ف وق السالحف   "بّين ن نف د م ة للح وط التوجيهي الخط
 ). هاءمرفق، ال(COFI/2005/Inf.15" البحرية في عمليات صيد األسماك

 
 . وإدارة السالحف البحرية داخل األقاليمصيانةتنسيق مبادرات  )ب(
 
ة ل    )ج( ات اإلقليمي ي الترتيب ارآة ف اء، للمش ب االقتض رويج، بحس يانةالت الحفص   وإدارة الس

 . وإدارة السالحف البحريةصيانةالبحرية بهدف التعاون فيما يتعلق ب
 
 


