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من قبل مجموعة عمل األنتوساي  تم إعداد هذا اإلصدار 
وتهدف مجموعة العمل إلى تشجيع  . (WGEA)للتدقيق البيئي 

ل التدقيق في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة لها من قبل استخدام تفويضات التدقيق ووسائ
 أجهزة الرقابة العليا. ولدى مجموعة العمل تفويض بالتالي:

 مساعدة أجهزة الرقابة العليا في فهم األمور المتعلقة بالرقابة البيئية 
 تسهيل عمليات تبادل الخبرات والمعلومات بين األجهزة الرقابية 
 لمواد اإلرشاديةنشر األدلة وا 

 
 يمكن تحميل اإلصدار مجانا من الموقع اإللكتروني لمجموعة العمل

 auditing.org-http://www.environmental  ويمكنكم االحتفاظ بنسخ عن الموضوع ،
 و الشخصي أو المهني، وال يجوز بيعها.وتوزيعها على الجهات ذات الصلة لالستخدام األكاديمي أ
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 قائمة المحتويات:

 االختصارات

 الملخص التنفيذي

 المقدمة والنطاق والمعلومات األساسيةالفصل األول: 

 الهدف 1.1
 لماذا تعتبر مصايد األسماك ذات أهمية 1.1
 النطاق 1.1

 التركيز على إدارة مصايد األسماك 0.3.0
 بالموارد السمكيةالتهديدات األخرى المتعلقة  0.3.0
 معلومات أساسية حول مصايد األسماك 1.1

 التوجهات بخصوص مصايد األسماك بالعالم 0.4.0
 مصايد األسماك البحرية 0.4.0
 مصايد األسماك في المياه العذبة 0.4.3
 زيادة نسبة األحياء المائية 0.4.4
 استمرار زيادة نسبة العمالة والتجارة 0.4.1
 ما هي المشاكل 1.1

 بالغ ودون تنظيمالصيد الجائر، والصيد غير القانوني دون إ 0.1.0
 تأثير ممارسات الصيد األخرى على مواطن األسماك 0.1.0

 
 
 

 الصيد خارج شبكة الغذاء 0.1.3
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معدات الصيد غير  0.1.4 المعتمدة
تأثير التطورات في  0.1.1 تكنولوجيا الصيد

 محدودية المعرفة بالنظم اإليكولوجية المائية 0.1.1
 تأثيرات أخرى متراكمة 0.1.1
 ما هي ردود الفعل الدولية؟ 1.1

 ة لقانون البحاراتفاقية األمم المتحد 0.1.0
 اتفاقية األمم المتحدة حول استنزاف المخزون السمكي 0.1.0
 مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد 0.1.3
 المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك 0.1.4
دارة مصايد األسماك 0.1.1  إطار لحماية وا 
 تخطيط وتنفيذ وتقييم مصايد األسماك 0.1.1
 وسائل الرصد والمراقبة واإلشراف 0.1.1
 التطبيق 0.1.1
 اهيمي، واألداة المنهجية المحتملة، وتصميم عملية التدقيقاإلطار المف 1.1

 اختيار وتصميم عمليات التدقيق على مصايد األسماكالفصل الثاني: 

 هدف هذا الفصل 0.0

 التعاون بين أجهزة الرقابة العليا في تنفيذ عمليات التدقيق المستدامة على مصايد األسماك 1.1

 األسماكأربع خطوات للتدقيق على مصايد  1.1
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األسماك في الدولة والتهديدات  : تحديد مصايد 0الخطوة 
 الرئيسية التي تواجهها

 : فهم ردود فعل الحكومة والمعنيين باألمر تجاه هذه التهديدات 0الخطوة 

 : اختيار المواضيع الفرعية للتدقيق وتحديد األولويات3الخطوة 

 ق: تحديد منهجيات وأهداف ومواضيع التدقي4الخطوة 

 أمثلة لعمليات تدقيق مصايد األسماكالفصل الثالث: 

 جمع وتحليل البيانات –المنهجية المحتملة : 0الملحق

 جدول تصميم التدقيق –تدقيق إدارة مصايد األسماك : 0الملحق

 المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصارات
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السياسة العامة لمصايد  – CFP األسماك

EIA – تقييم األثر البيئي 

EU –  األوروبياالتحاد 

FAO – منظمة الغذاء والزراعة 

IEA – االتفاقيات البيئية الدولية 

INTOSAI – المنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا 

IUU – الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

NGO – منظمات غير حكومية 

RFBs – جهات أو ترتيبات إقليمية خاصة بمصايد األسماك 

SAI – ة األعلىجهاز الرقاب 

UNCLOS – اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

UNFA – اتفاقية األمم المتحدة حول استنزاف المخزون السمكي 

WGEA – مجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي 

 

 

 

 الملخص التنفيذي
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مشترك بين أجهزة الرقابة العليا  يهدف هذا الدليل إلى وضع نهج 
الحكومات تدير مواردها السمكية  لتدقيق على ما إذا كانت ل
على أسس مستدامة، مع مراعاة الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. إذ تعد الثروة 

للغذاء واألمن الغذائي وتوافر فرص العمل بينما تواصل نموها كمورد اقتصادي  هاما   السمكية مصدرا  
ألسماك البحرية ومصايد األسماك في المياه العذبة هام. وتستخدم األسماك كمورد من خالل مصايد ا

ومزارع األسماك أو تربية األحياء المائية. تتعرض الثروة السمكية لعدة مشاكل منها الصيد الجائر 
والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، والصيد "أسفل الشبكة الغذائية" )األمر الذي أدى إلى 

العالية لحصاد أسماك أقل قيمة، كما أثر على النظم اإليكولوجية  استنزاف األسماك ذات القيمة
البحرية(، وذلك باإلضافة إلى استخدام معدات الصيد غير المعتمدة. كما تتأثر األسماك بالتهديدات 

 األخرى، مثل تغير المناخ وفقدان المواطن الطبيعية والتلوث.

فة حول اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك وتشجيع إن األهداف الرئيسية لهذه الوثيقة هي زيادة المعر 
مساعدة األجهزة الرقابية في إلى إجراء المزيد من عمليات التدقيق في هذا المجال. كما تهدف الوثيقة 

داراتهم الخاصة  مراجعة الجوانب المختلفة إلدارة الموارد السمكية وتقييم ما إذا كانت حكوماتهم وا 
 هامها على نحو مستدام.بالموارد السمكية تنجز م

كما يركز هذا الدليل على دور الحكومات في إدارة الموارد السمكية، بما في ذلك أنشطة الصيد 
فإن المخاطر التي  ،المعتادة والتجارية والترفيهية، وما يتصل بذلك من آثار على البيئة. ومع ذلك

شطة غير المرتبطة بالصيد )مثل تهدد الموارد السمكية الناجمة عن مصايد األسماك هي تلك األن
 تربية األحياء المائية، ومصادر التلوث البرية، وغيرها من األنشطة األخرى( التي لم تتم تغطيتها.
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دارة مصايد  المفاهيمي لحوكمة وا  يشتمل الدليل على اإلطار 
عن المجاالت المحتملة للتدقيق،  األسماك ويعطي لمحة عامة 

 حكومية إلدارة مصايد األسماك.والمخاطر، واإلجراءات ال

 

 المقدمة والنطاق، والمعلومات األساسية  الفصل األول:

 اختيار وتصميم عمليات التدقيق على مصايد األسماك الفصل الثاني:

 : تحديد مصايد األسماك في الدولة والتهديدات الرئيسية التي تواجهها0الخطوة 

  سماك، واألهمية االقتصادية لمصايد الخصائص الرئيسية لقطاع مصايد األ منالتحقق
األسماك؛ واآلثار االجتماعية والثقافية لمصايد األسماك؛ والتهديدات الرئيسية للموارد 
السمكية؛ وأسباب هذه التهديدات، وتحديد القطاعات ذات الصلة، والمناطق والقطاعات 

 المعرضة للخطر بشكل خاص.
 ن باألمر تجاه هذه التهديدات: فهم ردود فعل الحكومة والمعنيي0الخطوة 

 ؟ 0االجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التهديدات التي تم تحديدها في الخطوة  هي ما
هل هناك أهداف والتزامات دولية تلتزم بها الدولة، أم هناك أهداف إقليمية أو وطنية؟ وما 

ال، ما التشريعات األدوات األخرى المستخدمة في إدارة الموارد السمكية؟ على سبيل المث
واللوائح والسياسات والبرامج، واألدوات والحوافز االقتصادية، وتقييمات األثر البيئي، 
والشراكات التطوعية والسياسات واألدوات التي تتوافق مع التهديدات، ومستويات اإلنفاق العام 

 على مختلف أدوات السياسة العامة وردود الفعل.
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ضيع : اختيار الموا3الخطوة  الفرعية للتدقيق وتحديد االولويات

التي تواجه مصايد    ما هي المخاطر الكبيرة
األسماك، وهل تعكس البيانات المالية للحكومة التكاليف والخصوم، وهل الجهاز الرقابي لديه 
التفويض والسلطة للتدقيق في هذا المجال؛ وهل هذا المجال قابل للتدقيق، وكيف سيسهم 

 الرشيد؟ التدقيق في الحكم
 : تحديد منهجيات وأهداف ومواضيع التدقيق4الخطوة 

  على سبيل المثال، اإلدارة المالية  –تحديد المنهجيات والموضوعات األكثر مالءمة
واالنتظام، وااللتزام باالتفاقيات والقوانين والسياسات، وقياس األداء والنتائج، والمساءلة 

لمراقبة، والتوعية العامة، أو إبالغ الجهات األخرى والتنسيق واإلمكانات، والبحث العلمي وا
 والعامة.
من الدليل يضم معلومات حول عمليات التدقيق الخاصة بمصايد األسماك من أنحاء  الفصل الثالث

 العالم، لإلشارة إلى منهجيات محتملة في التدقيق.

دول لتصميم عملية التدقيق. ج 1الملحق يقدم أداة منهجية لجمع البيانات وتحليلها، ويقدم  1لملحق ا
للغاية في مرحلة  هذه المالحق توضح منهجية التدقيق المحتملة ونهج التدقيق الذي سيكون مفيدا  

 التخطيط، وذلك قبل اتخاذ القرار من قبل المدققين بشأن نطاق التدقيق )خطوات ومنهجية البحث(.

تحديد وتصميم عمليات التدقيق  يعتبر الدليل بمثابة وسيلة للتفكير من شأنها أن تساعد في
على مصايد األسماك، سواء كانت في مسطحات المياه العذبة أو المياه البحرية.  ويجب إشراك 

 المدققين من القطاع العام لإلسهام في الحكم الرشيد في إدارة مصايد األسماك في دولهم.
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المقدمة والنطاق الفصل األول:  والمعلومات األساسية

 الهدف 1.1
ف هذه الوثيقة إلى مساعدة المدققين على القيام بالتدقيق على اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك تهد

 بما في ذلك الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية.

تلعب أجهزة الرقابة العليا دور حيوي لضمان شفافية عمليات الحكومة وأن الحكومات موجهة من قبل 
وكالهما أساسيين  –رقابة العليا اإلدارة المالية السليمة والمسائلة العامة شعب واعي. تعزز أجهزة ال

للتنمية المستدامة. عالوة على ذلك، استقاللية أجهزة الرقابة العليا في القيام بالتدقيق المالي وتدقيق 
ة اإلذعان وتدقيق األداء )أو القيمة مقابل المادة( وتضعهم في موقع فريد من الناحية القانوني

 .هاوالتزاماتالحكومة والمصداقية لتقييم فعالية وكفاءة سياسة 

استخدام هذه الوثيقة يجب أن يقدم نهج مشترك من قبل كافة أقاليم األنتوساي للتدقيق على اإلدارة إن 
تحديد على مساعدة أجهزة الرقابة العليا إلى  المستدامة لمصايد األسماك. وتهدف الوثيقة أيضا  

كبرنامج  أيضا   هذه الوثيقة بسهولة. ومن الممكن أن تستخدم به والقيام هي وتصميمالتدقيق البيئ
البيئي بما في ذلك  بعمليات التدقيقتدريبي ألجهزة الرقابة العليا التي تحرص على البدء في القيام 

 التدقيق على مصايد األسماك.

المحافظة على  عدمسماك و من خالل اإلبالغ عن قضايا مثل االستخدام السيئ لمصادر مصايد األ
مناسبة قرارات إدارية  تأخذألجهزة الرقابة العليا أن تؤثر على الحكومات ل يمكن،  ةالسمكي لثروةا

 لحماية مصادر مصايد األسماك واستخدامها بطريقة مستدامة. وقد تكون النتائج األخرى هي:

 األسماك تحسين القدرات المؤسسية وقدرات أصحاب المصلحة في مصادر مصايد. 
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وبشكل استباقي منع    تضمن الحكومات
من خالل تطبيق لوائح  التدهور والصيد الجائر، 

 لتأسيس وتنفيذ سياسة الحصص ومعالجة الحصص الغير معلن عنها والغير منظمة.
 

 د األسماك ذات أهميةيلماذا تعتبر مصا 1.1
االستجمام و األنشطة االقتصادية، و الوظائف، و تعتبر مصايد األسماك من المصادر المهمة لـ: الغذاء، 

جميع دول العالم. إدارة مصايد األسماك عملية حيوية لألجيال الحالية  فيللعديد من الناس 
 والمستقبلية.

 الغذاء واألمن الغذائي

ما يكون االعتماد  على الصعيد العالمي، توفر مصايد األسماك الغذاء والبروتين بشكل خاص. وغالبا  
مك في المناطق الساحلية كمصدر للغذاء. مصايد األسماك الداخلية مهمة بشكل على الس كبيرا  

خاص لتحقيق األمن الغذائي في المجتمعات الفقيرة، ألن معظم إنتاج السمك الداخلي يستغل كمورد 
 للرزق أو لالستهالك المحلي.

 الفوائد االجتماعية والثقافية

من الممكن أن يكون هناك فوائد اجتماعية وثقافية كبيرة  بجانب الفوائد الغذائية والوظيفية والمالية،
مصاحبة لصيد السمك. حيث يستفيد الصيادين وعائالتهم ومجتمعاتهم. في مصايد األسماك التي 
تدار وتستخدم من قبل المجتمع، فان عائد صيد السمك قد يخصص لمشاريع المجتمع وتحسين البنية 

ما يلجأ الناس للموارد الطبيعية  لدعم العائالت المحتاجة. وغالبا  التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع أو 
عندما تصبح خيارات سبل العيش األخرى محدودة، وفي هذه الحالة من الممكن أن تصبح مصايد 

 األسماك "شبكة أمان" للفقراء.
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 توفير فرص العمل

ء المائية. وترتبط الغالبية في في كافة أنحاء العالم يعمل الناس في مصايد األسماك وتربية األحيا
الصناعات ذات الصلة، مثل الصناعات التحويلية والتسويق،  توفرمصايد األسماك الصغيرة، كما 

اإلقليمية المناطق من  تشمل العديدعمل. إن الفوائد االقتصادية الكبيرة لصيد السمك الترفيهي لل ا  فرص
رب، وصناعات التأجير. إن تأجير القوارب القواو معدات الصيد، و وتتضمن وظائف في السياحة، 

األنهار وممارسة الصيد الساحلي اب يدعم هواية صيد السمك، حيث يتم صيد السمك في مص
والغوص، وأنشطة مشاهدة الحيتان، ومن الممكن أن يكون هناك تأجير لمختلف أنواع القوارب 

 وسيكون هناك صناعة الخدمات المرتبطة بذلك.

 

 المزايا المالية

هذا الدخل النقدي من شأن مساهمة كبيرة للدخل النقدي لألسر. و تقديم مصايد األسماك بإمكان 
االستثمار في مجال يتيح كما أخرى مثل التعليم والخدمات الصحية والمالبس والغذاء،  توفير مزايا

 منلل خرى، مثل العقار والماشية أو معدات صيد السمك والتي بدورها تقاألمؤسسات ال صول أواأل
 لفقر.ا
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 1العرض رقم 

 مساهمة مصايد األسماك في سبل العيش

 

 المزايا االجتماعية
الدخل من الممكن أن يساهم 

 التي يديرهامن مصايد األسماك 
دخل في توفير المجتمع، 
يتم استخدامه في للمجتمع 

تحسين البنية التحتية مثل هذه 
 Lao PDRالمدرسة في 

 تقليل التعرض للفقر
ما يشكل صيد السمك  غالبا  

كسب جزء من استراتيجية 
التعرض للفقر  الحد من. الرزق

 وانعدام األمن الغذائي.

 توفير فرص العمل
مليون شخص  31أكثر من 

بالعالم يعملون بدوام كامل 
مليون في  11بصيد السمك. و

القطاعات األخرى ذات العالقة، 
 مثل التصنيع والتجارة.

 المزايا الثقافية
ما يكون  سمك غالبا  صيد ال

نشاط اجتماعي ويقوي تماسك 
 المجتمع

 األمن الغذائي لألسرة
صيد السمك يقدم فوائد غذائية 

 هامة للمستهلكين

 الدخل النقدي
من بيع السمك  العائدات النقدية

خدمات أخرى مثل الرعاية  توفر
الصحية والمالبس والتعليم 

 وشراء األصول األخرى
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 النطاق 1.1
ى إدارة التركيز عل 0.3.0 مصايد األسماك

مستخدمي النظم البيئية البحرية التي تؤثر على حالة مصايد األسماك غير من  ةواسع مجموعةهناك 
بعض أنشطة هؤالء المستخدمين ضمن تتم ممارسة صيد األسماك البحرية الداخلية التقليدية. 

نتاج النفط والغاز والنقل البحري.  األنظمة البيئية البحرية، على سبيل المثال: تربية األحياء المائية، وا 
ومن ة. مدنيوالبعض اآلخر تتمركز على اليابسة، على سبيل المثال: التحريج، والزراعة والتنمية ال

طريقة تأثير هذه األنشطة على مصايد موارد األسماك عملية معقدة وهي موضوع الممكن ان تكون 
 مهم بحد ذاته.

ول التي تتبع النهج الشمولي للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها على الرغم من أهميته بالنسبة للد
األنظمة البيئية البحرية وموارد مصايد األسماك، يركز هذا الدليل على دور الحكومات في إدارة صيد 
السمك، بما في ذلك أنشطة صيد السمك التجارية كمورد رزق للسكان األصليين وصيد السمك 

 نشطة على البيئة.الترفيهي وتأثير هذه األ

 تسفر عن التهديدات األخرى على موارد صيد األسماك التي ىلم يتم التطرق إلوفي هذا الدليل 
مصادر التلوث التي تأتي من اليابسة، و األنشطة المصاحبة )مثل تربية األحياء المائية،  ممارسة

 التغير المناخي واألنشطة األخرى التي ال تتعلق بصيد األسماك(.و 

مجموعة عمل التدقيق البيئي بإعداد دليل للمدققين يغطي بشكل مباشر أو غير مباشر بعض قامت 
التهديدات التي تم تحديدها على موارد مصايد األسماك والتي ال تتعلق بصيد األسماك. وفيما يلي 

ل هذا قائمة بالتهديدات التي تم تحديدها من مصايد األسماك الطبيعية )تلك التي سيتم تغطيتها من قب
 يحدد التهديدات من المصادر التي ال تتعلق بمصايد األسماك، و أي 0الدليل( والعرض رقم 
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تهديدات أخرى وردت في دليل    

 في تحديد نطاق هذا الدليل. هذا سيساعدو مجموعة عمل التدقيق البيئي. 

 تشمل التهديدات على مصايد األسماك:

 .الصيد الجائر 
 ي دون إبالغ ودون تنظيمصيد السمك غير القانون 
 فقدان الموطن الطبيعي المتعلق بأنشطة صيد السمك 
 صيد السمك أسفل الشبكة الغذائية 
 معدات صيد السمك الغير معتمدة 
 المعرفة المحدودة باألنظمة البيئية المائية 
 ممارسات صيد السمك األخرى التي تؤثر على مواطن السمك 
 االستثمار المفرط 
 و الغير كافية لمصايد األسماك والتنفيذ الضعيف...الخاإلدارة الضعيفة أ 
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 1العرض رقم 

 المناسبة اإلرشاديةالتهديدات التي ال تتعلق بمصايد األسماك والمواد  حولموجز 

دليل مجموعة عمل التدقيق البيئي ألجهزة  التهديدات التي ال تتعلق بمصايد األسماك
 الرقابة العليا

 التدقيق على استجابة الحكومة للتغير المناخي التغير المناخي
أسباب ال تتعلق  –فقدان الموطن والتجزؤ 

 بمصايد األسماك
التدقيق على التنوع البيولوجي: دليل أجهزة الرقابة 

 العليا
التدقيق على التنوع البيولوجي: دليل أجهزة الرقابة  األنواع الغازية

 العليا
 تدقيق على التعدين: دليل أجهزة الرقابة العلياال اآلثار الناجمة عن التعدين
 التدقيق على الغابات: دليل أجهزة الرقابة العليا اآلثار الناجمة عن التحريج

 ال يوجد دليل اآلثار الناجمة عن تربية األحياء المائية
 

 التهديدات األخرى المتعلقة بالموارد السمكية 1.1.1
أن يكون ، حيث ينبغي مصايد األسماك كبيرة جدا   بعض التهديدات األخرى التي تتعلق بموارد

على موارد مصايد األسماك. نذكر أدناه تعقيبات  هذا النوع من التهديدات على دراية بتأثيرالمدققين 
 موجزه عن بعض هذه التهديدات.
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 التغير المناخي

وسيستمر بالتأثير على مصايد  التغير المناخي العالمي يؤثر 
األنهار. إن تسليط الضوء على الظروف المستقبلية يوحي بتأثيرات  بعند مصااألسماك البحرية و 

، حيث أن التغير في توزيع إضافية على توزيع ووفرة السمك المرتبطة بتغيرات الحرارة القليلة نسبيا  
من الممكن ان يتأثر ووفرة السمك سيؤثر وبال شك على المجتمعات التي تصيد من هذا المخزون. 

مك الساحليين )الصيد من اجل الحصول على القوت، الصيد التجاري أو الترفيهي( صيادي الس
 )بشكل سلبي أو ايجابي( بالتأثيرات في مخزون األسماك الناتج عن التغير المناخي.

 

 خسارة الموطن الطبيعي والتلوث

في األنظمة من التحديات الكبيرة على التنوع البيولوجي  نفقدان الموطن الطبيعي والتجزؤ يعتبرا
االيكولوجية البحرية والمياه العذبة. األنظمة االيكولوجية البحرية والساحلية قد تدهورت أو تم تعديلها 
من قبل تغير استخدام األرض وتدمير المواطن الطبيعية )على سبيل المثال، التنمية العمرانية، 

اء المائية(. ومن الممكن أن تتأثر السياحة، مصايد األسماك، إزالة الغابات، التعدين، وتربية األحي
دخال المياه والمجاري والقنوات األنظمة االيكولوجية للمياه العذبة فيزيائي   ا بالسدود وخزانات المياه وا 

 وأنظمة التحكم بالفيضانات.

األسمدة مثل النيتروجين والكبريت والفسفور، والتي تزيد اإلنتاجية الزراعية، ذابت في األنظمة إن 
 كمية كبيرة من المغذيات. إن اإلفراط في المغذيات يؤثر سلبا   وتسببت في وجودلوجية الطبيعية االيكو 

 على دورة المغذيات باألنظمة االيكولوجية، ووظائفها وبالنهاية الكائنات التي تحتويها.
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)استنفاذ األوكسجين من  الكيميائية( )زيادة في المواد الغذائية  التتريف
ألنظمة للكثافة العالية للنباتات(، وتلوث المغذيات، ومياه المجاري تعتبر تهديدات بيئة ما بسبب ا

 ويهدد العديد من الكائنات المائية. استمرار وجودااليكولوجية البحرية والمياه العذبة، حيث إنها تهدد 
 ويساهم في تدمير التنوع البيولوجي. االحياء البحريةصحة  ةكبير  بصورةتلوث المياه 

 رع األسماكمزا

هذه  يتم االعتماد بشكل متزايد على تربية األحياء المائية كمصدر لألسماك ومنتجات األسماك، ولكن
إنه  جميعنا يدرك ،وحاليا  مخاطر على األنظمة االيكولوجية البحرية والمياه العذبة.  العملية تصاحبها

تربية األحياء  ستمرار نموالبيئية ال للموارد وتقليل اآلثار األمثليجب معالجة قضايا مثل االستخدام 
 المائية.

 معلومات أساسية حول مصايد األسماك 1.1
 التوجهات بخصوص مصايد األسماك بالعالم 1.1.1

لقد كان هناك زيادة في اإلنتاج العالمي لألسماك ومنتجات األسماك خالل العشر سنوات الماضية، 
من المصايد الطبيعية. إن اإلنتاج  من إنتاج مزارع األسماك وليس كل الزيادة تقريبا   تحققتو 

الزيادة في  . إال إن هذهاإلجمالي لألسماك ولمنتجات األسماك من كافة المصادر يستمر في الزيادة
السكان، لذا فان مساهمة مصايد األسماك كمورد للغذاء ظلت ثابتة  في عدد نمو صاحبها اإلنتاج
المهمة في إنتاج مصايد األسماك العالمية،  موجز لالتجاهات الحديثة 3. يقدم العرض رقم نسبيا  

 وافتراضات إنتاج األسماك.
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 3العرض رقم 

نتاج مزارع  ²األسماك واالستخدام  مصايد األسماك وا 

 1001 1001 1001 1001 1001 اإلنتاج )مليون طن(
 البري
 02.0 0.1 1.0 0.2 1.1 الصيد

 30.1 00.1 01.1 01.1 04.2 مزارع األسماك
 40.1 30.3 31.1 34.4 30.1 البريإجمالي 
 البحري
 10.0 14.1 11.1 10.1 14.1 الصيد

 02.0 01.0 01.0 01.0 01.4 مزارع األسماك
 020.2 023.4 023.1 01.1 022.0 إجمالي البحري
 21.0 21.1 21.1 20.1 21.1 إجمالي الصيد

 11.1 1..1 11.2 11.1 10.1 إجمالي زراعة األسماك
 111.1 111.1 110.1 111.1 111.1 ألسماك العالميةإجمالي مصايد ا

 االستخدام
 002.4 021.0 024.1 023.4 022.1 االستخدام البشري

 33.3 31.1 31.2 00.1 30.0 االستخدامات الغير غذائية
 1.1 1.1 1.4 1.4 1.3 عدد السكان )بليون(

 01.1 01.4 01.0 01.3 01.2 نصيب الفرد من انتاج الغذاء السمك )كلغ(
 مالحظة: باستثناء النباتات المائية
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 1استعراض العرض رقم 

تبلغ  موارد غذائية للعالماألسماك  مصايد األسماك ومزارع توفر 
 حيث )كل البيانات المقدمة خاضعة للتقريب(، 0221مليون طن من األسماك كغذاء في  002

واضح، والذي يعتبر أعلى  كيلو غرام )ما يعادل وزن سمك حي( لكل فرد كما هو 01.1قدمت 
 مستوى على اإلطالق.

مليون طن، بقيمة تقريبية للبيع األول  00ما يقارب من  0221بلغ إنتاج الصيد العالمي في عام 
مليون طن من المياه  02مليون طن من مياه البحار و  10بليون دوالر أمريكي، تضم حوالي  00.0

 .0221ون طن منذ ملي 0.0الداخلية. وهذا يشكل انخفاض وقدره 

%( من إنتاج األسماك العالمي 11مليون طن ) 002تم استخدام أكثر من  0221في عام 
مليون طن اتجهت لإلنتاج الغير  33لالستهالك البشري المباشر. وكل الكمية المتبقية تقريبا والبالغة 

 صناعة المساحيق السمكية وزيت السمك. غذائي، وخصوصا  

 مصايد األسماك البحرية 1.1.1
في اإلنتاج العالمي من السمك ومنتجات  ينمساهمالمصايد االسماك البحرية اكبر كانت  ،في السابق

مصايد األسماك. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، ظل إنتاج الثروة السمكية التي تم صيدها 
 هامخاوفمليون طن. أثارت منظمة الفاو  11، بحوالي نسبيا   ا  من مصايد االسماك البحرية مستقر 

، ذكرت منظمة الفاو 0221مستوى الحصاد األقصى. في عام لقطاع الصيد البحري  حول بلوغ 
وفق بالكامل أو هناك إفراط في استغالله،  % من مخزون األسماك11 قد تم استغالل هنأب

% من 01ن نسبة اإلفراط واستنزاف المخزون هي أب متاحة. وذكرت منظمة الفاو أيضا  الالمعلومات 
في السنوات األخيرة بعدما أظهرت زيادة ملحوظة أثناء هذه النسبة ثابته وقد ظلت  .مخزون تقريبا  ال

 مصايد االسماك في حال استغالل خطورةالوضع أكثر  ويعدالسبعينات والثمانينات. 
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لمخزون الذي يمتد بين با عندنا يتعلق األمر ، وخصوصا  ةأو جزئي بصورة كليةفي أعالي البحار 
 الحدود الدولية.

دعت منظمة الفاو إلى إدارة وتنمية موارد الثروة السمكية بحذر ورقابة أكثر. وعلى المدى القصير، 
إلنتاج الكلي من بالنسبة لمساهمة األسماك التي تم صيدها حصة  فيضئيل زيادة هناك احتمال 

تبنت الحكومات  ي حالفمنظمة الفاو بأنه  تعتقداألسماك ومنتجات الثروة السمكية. ومع ذلك، 
المحلية ممارسات صيد أكثر استدامة، فعندها من الممكن استعادة المخزون المستنزف أو المفرط في 
استغالله. ومن هذا المنطلق ترى منظمة الفاو أن الثروة السمكية التي تم صيدها من البحر يمكن أن 

 ون طن.ملي 03يقدر اإلنتاج المستقبلي المحتمل ب ، حيثتزيد اإلنتاج

، ويعود جزء من السبب حقيقة حالة مخزون األسماك البحرية بالكامل عكسإحصائيات الصيد قد ال ت
انخفض خالل أو  بقاء االنتاج ثابتا  في كتابة التقارير. على الرغم من  المتعلقة بالزيادةالمشاكل  إلى

حافظة على هذا اإلنتاج ازدادت للم المبذولة والجهود إال إن القدرات اإلنتاجيةالعشرين سنه الماضية، 
 ، وفي ذاتبشكل كبير. إن التقدم التكنولوجي زاد من قدرات الصيادين الستهداف مخزن األسماك

السعر في استعداد المستهلكين بالدول المتطورة لدفع زيادة إن وحدة. لكل الوقت تقليل تكلفة حصاد 
ومزاولة الصيد  في الصيدجهد زيد من الالمبذل على لصيادين ا يشجع ها، ألسماك ومنتجاتمقابل ا

 .من قبل في مناطق ربما لم يتم الصيد بها

 مصايد األسماك في المياه العذبة 1.1.1
تغطي موارد المياه العذبة منطقة صغيرة مقارنة بإجمالي مساحة اليابسة. ومع ذلك، فإنها تحتوي 

اه العذبة تمثل مورد رزق بالمي لتي يتم اصطيادها% من كافة أنواع األسماك. األسماك ا42على 
 . وتفيد تقارير منظمة الفاو بان وضع مصايد األسماكدول الناميةمهم لسكان القرى، وخاصة في ال
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بناء على المخاوف البيئية  ويأتي ذلك. تثير القلقبالمياه العذبة ليست معلومة بشكل جيد ولكنها 

ة. وتأثرت هذه المواطن باألنشطة البشرية، وتفيد المعروفة والمصاحبة لمواطن األسماك بالمياه العذب
منظمة الفاو بأن التنوع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للمياه العذبة يبدو بحالة أسوأ من أي نظام 

، والممارسات المدنيةالمناطق كاليابسة  تأتي منمصادر التلوث التي  تتسببخر. و آايكولوجي 
 المواطن بالمياه العذبة. تدهورفي  الزراعية وتنمية الموارد البشرية،

 

 زيادة نسبة األحياء المائية 1.1.1
سمك انتاجا  من الزراعة األسماك  ه يمكن أن تقدمفي اآلونة األخيرة صرحت منظمة الفاو بان

للمحافظة على معدل االستهالك الحالي لكل فرد.  0232كفي حتى عام يسماك االومنتجات 
أهداف واقعية لتطوير بحيث تضع كل واحده منه  مد على الدولوأشارت منظمة الفاو إلى إنها ستعت

 .اوتوسيع قطاع زراعة األسماك الخاصة به

 ومع ذلك، هناك مخاوف من التأثير على البيئة نتيجة لعمليات زراعة األسماك.

 استمرار زيادة نسبة العمالة والتجارة 1.1.1
. لدولقتصادية للعديد من ااالنشطة ألتعتبران من أهم اصيد السمك وزراعة األسماك ال تزال عمليتي 

على المناطق الساحلية حيث تكون الوظائف نادرة، فان اآلثار  وفي حال ممارسة هذه األنشطة
 االقتصادية والوظيفية تميل إلى أن تكون عالية على نحو غير متناسب.
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 ؟ما هي المشاكل 1.1
 تنظيم الصيد الجائر، والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 1.1.1

 الموطن

صيد السمك غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم هو الصيد الذي ال يمتثل للمتطلبات المحلية 
. ومن الممكن أن يحدث ضمن مناطق يهاواإلقليمية والعالمية إلدارة مصايد األسماك والمحافظة عل

إلقليمية أو في المحلية، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة منظمات إدارة مصايد األسماك ا رقابةال
 أعالي البحار.

يحدث الصيد الغير قانوني عندما ينتهك الصيادون قوانين الصيد، أما ضمن مناطق السيطرة 
 المحلية، أو الخاضعة لمنظمات إدارة مصايد األسماك اإلقليمية أو في أعالي البحار.

طريقة خاطئة للسلطة الصيد دون إبالغ هو الصيد الذي لم يتم اإلبالغ عنه أو تم اإلبالغ عنه ب
 المحلية ذات العالقة أو للمنظمة اإلقليمية ويعد مخالفة للقوانين والنظم المطبقة.

الصيد دون تنظيم المقصود به سفن الصيد التي ال تحمل جنسية معينة أو للسفن التي تبحر تحت 
في منطقة في منظمات إدارة مصايد األسماك اإلقليمية التي تنظم الصيد  ةعلم دول ليست عضو 

 الصيد أو أنواع األسماك.

في بعض الدول النامية، يتم استخدام الديناميت والسم لصيد السمك، وهذه الممارسات لها أثار سلبية 
كبيرة على مواطن األسماك، مثل الشعاب المرجانية البحرية ويمكن أن تشكل مخاطر صحية 

 ومخاطر تتعلق بالسالمة.
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ممارسات الصيد  1.1.1 تؤثر على مواطن األسماك األخرى

تأثرت مواطن العديد من األسماك بأنشطة الصيد، حيث يتم الصيد باستخدام سفن الصيد بطريقة 
الجر مثل القد والبولوك و الحدوق والتي تجر أثقال وبكرات حديدية، باإلضافة إلى الشباك خلف 

 قواربها والتي تدمر مساحات هائلة من قاع البحر.

لصيد بطريقة جر الشباك في قاع البحر ذات مخاطر كبيرة على مواطن األسماك، من المعروف أن ا
في مناطق تحتوي على الموارد اإلنتاجية لألسماك. وهنالك  اتم ممارستههذه الطريقة ي ألن وخصوصا  

العديد من الدراسات من أنحاء العام التي توثق اآلثار طويلة األمد الناتجة من الصيد بطريقة جر 
 في قاع البحر، بما في ذلك تدمير الشعاب المرجانية في أعماق البحار. الشباك

 الصيد خارج شبكة الغذاء 1.1.1

ألسماك المفترسة ذات القيمة لمنهجي، المفرط و ال استغالل الصيادينفي رصد،  بدء العلماء مؤخرا  
كة الغذاء. وأطلق شب منحصاد األنواع ذات القيمة األقل  نحوجهودهم  تحولإلى أدى العالية، مما 

االمر  ن هذاأب ، ويعتقد العلماءالصيد خارج شبكة الغذاء" ب" النوع من الصيد العلماء على هذا
األقل قيمة مثل قنديل البحر على األنظمة  فصائل البحريةال إلى هيمنةمستقبل سيؤدي في ال

 االيكولوجية البحرية.

من األسماك ماك األكبر في المخزون بدال   استراتيجيات مصايد األسماك التقليدية األستستهدف 
في  الصغيرة،  وتتجاهل هذه االستراتيجيات الدور المهم الذي تلعبه هذه األسماك األكبر حجما  

يؤمن بعض العلماء بان هذه االستراتيجيات قد لعبت و ضمان االستقامة الجينية لمخزون األسماك. 
سماك المهمة مثل سمك القد األطلنطي مهما في انخفاض متوسط حجم مخزون بعض األ دورا  

 الشمالي الغربي.
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بخصوص االنخفاض  قلقين حاليا   عالوة على ذلك، فان العلماء 
في األسماك المهاجرة المفترسة والكبيرة، مثل اسماك القرش و سمك التونا، وتأثير ذلك على األنظمة 

 االيكولوجية البحرية.

 معدات الصيد الغير معتمدة 1.1.1

، فإن تقنيات الصيد معدات الصيد يمكن أن تكون مدمرة للغاية لألنواع الغير مستهدفة. تقليديا  بعض 
. كان تدميرا  األنواع القاعي بطريقة الجر، وشباك الجر والصيد بطريقة الصنارة المعلقة هي أكثر 

والثديات  على مخزون األسماك والسالحف والطيور البحرية تدميرا  ات التأثير أكبر لهذه المعدات 
مشاكل الصيد العرضي والتخلص منه المصاحبة لهذه المعدات تأثير وقد كان لالبحرية مثل الدالفين. 

من ناحية خسارة غذاء اإلنسان، وتأثيرات كبيرة على النظام االيكولوجي بكامله. إن الصيد العرضي 
 لمصايد األسماك بسبب الوقت والجهد الضائع. مكلف اقتصاديا  

جهود دولية لمنع أو للحد من أثار هذه المعدات. باإلضافة إلى إن صناعة الصيد نفسها كانت هناك 
قد طورت تقنيات للتقليل من اآلثار السلبية، وعلى سبيل المثال، يقوم العديد من الصيادين بتطبيق 

 تقنيات لدفع األنواع الغير مستهدفة بعيدا عن معدات الصيد القاعي بطريقة الجر. 

 

 ير التطورات في تكنولوجيا الصيدتأث 1.1.1

أجهزة كشف مواقع و بصيد السمك باستخدام التكنولوجيا مثل الستااليت،  يقوم الصيادين حاليا  
األسماك الصوتية، وشباك الصيد الحديثة والفعالة. انتهت أيام صيد السمك باستخدام الصنارة منذ 

 فترة طويلة. 
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 ولوجية المائيةمحدودية المعرفة بالنظم االيك 1.1.1

أدرك المجتمع الدولي بان مصايد األسماك تعمل في أنظمة ايكولوجية كبيرة ومركبة ومترابطة، والتي 
طويلة األجل الناتجة عن النشاط التخضع للتقلبات الطبيعية وفي بعض الحاالت تتأثر باالتجاهات 

 البشري.

مفهومة بشكل جزئي فقط وهناك حاجة  ن وظيفة األنظمة االيكولوجية البحريةأتؤمن منظمة الفاو ب
كبر، بما في ذلك صيد السمك، واحتمال انعكاس هذه ألفهم تأثير النشاط البشري عليها بشكل 

إال إنه ، اإلحصائيات حول مصايد األسماك منذ الخمسينات،  بجمعمنظمة الفاو بدأت التأثيرات. 
 سماك بحد ذاتها غير كاملة.المعلومات المتوفرة حول مصايد األ باستثناء البعض منها،

 

 تأثيرات أخرى متراكمة 1.1.1

تبدو مرتبطة، وعادة متآزرة.  ها مجتمعةسيئة بحد ذاتها، ولكن تعتبرن هذه المشاكل كل واحدة مإن 
 تحدث مجتمعةالتي  إال أن تلك، كارثةالمصائب التي تحدث بشكل منفرد  ه قد ال تعتبرإن وحيث
 .كذلكما تثبت بأنها  غالبا  
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  1العرض رقم 

 ملخص التهديدات الرئيسية لمصايد األسماك وأسبابها

تهديدات مصايد 
 األسماك

 العواقب األسباب

 االستغالل المفرط
)خاصة الصيد 

 الجائر(

 الممارسات الغير قانونية )الصيد الجائر( 
 نتيجة للصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

 افتقاد موارد إدارة الصيد
 قاد المعرفة حول مخزون األسماكافت

 االقتصاد )حوافز تعظيم جهود صيد السمك(
، تحفيز توفير فرص العملالعوامل االجتماعية والسياسية )

األنشطة االقتصادية، زيادة الطلب، الصيد فوق المعدالت 
 أو ما يقارب المعدالت القصوى لالستدامة(

انهيار مصايد 
األسماك 

 والموارد األخرى

غير الصيد 
القانوني دون 

 إبالغ ودون تنظيم

مصايد األسماك  تنتهكالصيد غير القانوني يحدث عندما 
قوانين مصايد األسماك، أما ضمن مناطق السيطرة 

منظمات إدارة مصايد األسماك أو ضمن المحلية، 
 اإلقليمية أو في أعالي البحار.

الصيد دون إبالغ هو الصيد الذي لم يعلن أو تم اإلبالغ 
المنظمات  أو  بشكل مضلل للجهات المحلية المعنية عنه

 انتهاك القوانين والنظم المطبقة.أو اإلقليمية، 
المقصود بالصيد دون تنظيم هو صيد السمك بالسفن التي 
ال تحمل علم بلد ما، أو السفن التي تحمل علم بلد ليست 

اإلقليمية التي تدير  بمنظمة إدارة مصايد األسماك ةعضو 
 يد أو نوع السمك المصطاد.منطقة الص

الصيد الجائر، 
ضياع مواطن 
األسماك، 

استنزاف شبكة 
 الغذاء
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تهديدات مصايد 
 األسماك

 العواقب األسباب

فقدان مواطن 
 األسماك

تغيير بسبب الدمار الحاصل لقاع البحر والمرجان بسبب 
صيد السمك بطريقة جر الشباك وممارسات الصيد المدمرة 

 األخرى

فاض في االنخ
التوزيع، والتنوع 
بالحجم والوراثية 

 في األنواع
 

 ما هي ردود الفعل الدولية 1.1
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 1.1.1
( واالتفاقيات المرتبطة على UNCLOSنصت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ) 0010في عام 

حوكمة مصايد األسماك. تحدد  إطار العمل لتأسيس نظام حوكمة عالمي للمحيطات، بما في ذلك
إلدارة الموارد  إرشادية في استخدامهم لمحيطات العالم، واضعة أدلة لدولاالتفاقية حقوق ومسئوليات ا

ميل بحري عن  022مناطق اقتصادية حصريه، تمتد لمسافة  كما إنها حددتالبحرية الطبيعية. 
المناطق االقتصادية المتوفرة في د الطبيعية كافة الموار لاليابسة، وللدولة حقوق االستغالل المنفردة 

 .االخاصة به

( من االتفاقية وضعت التوقعات التي تدير بها الدول موارد مصايد األسماك بطريقة 0) 10المادة 
 مستدامة.
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ستضمن  األدلة العلمية المتوفرة ، أفضل  األخذ في االعتبارمع  "
وعدم تعرضها في المناطق االقتصادية الحصرية الدول الساحلية المحافظة على الموارد الحية 

 ". تباع تدابير مناسبة للمحافظة واإلدارةالنقراض بسبب االستغالل المفرط من خالل ال

بحصاد كافة الصيد  إمااتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الدول توجب  باإلضافة إلى ذلك، 
األخرى. وقد  للدولأو إعطاء الفائض  ،ريةاالقتصادية الحص اضمن مناطقهبه وذلك  المسموح لهم

التي تقع من الدول النامية التي ليس لديها القدرة على حصاد الموارد الطبيعية  الشرط العديد دفع هذا 
 .لديها ضمن مناطق سيادتها للدخول في اتفاقيات مع دول متطورة لصيد مخزون السمك الفائض

 

 كاتفاقية األمم المتحدة حول مخزون األسما 1.1.1
 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار مسائل الصيد التي تحدث ضمن المنطقة االقتصادية تغطي 

ميل لكل دولة. ومع ذلك، هناك العديد من مخزون األسماك  022الحصرية التي تقع ضمن الـ
 تقدمو . عبرهاتهاجر التي منتشرة في المناطق االقتصادية الحصرية أو تلك  أن تكون المهمة التي أما

إطار عمل للمحافظة على مخزون األسماك  0001اتفاقية األمم المتحدة لمخزون األسماك لسنة 
المنتشرة والمهاجرة بشكل كثيف في مناطق أعالي البحار التي تنظمها منظمات إدارة مصايد 

دار  صيادين اتفاقية األمم المتحدة حول مخزون األسماك الوتجبر . ة هذا المخزوناألسماك اإلقليمية وا 
 يتعين على الدول تقليلحيث على استخدام أساليب وقائية عند إدارة مصايد األسماك. 
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التلوث، والهدر والمرتجع من   

للدول  يحقاألسماك. وتكرر االتفاقية مطالبة الدول للتحكم بأنشطة سفن الصيد في أعالي البحار. 
مراقبة وتفتيش سفن الصيد للدول األعضاء  ،األعضاء باتفاقية األمم المتحدة حول مخزون األسماك

د األسماك اإلقليمية. يلمنظمات إدارة مصا األخرى للتأكد من امتثالها لقوانين الصيد المعتمدة دوليا  
وملزمة لحل النزاعات بطريقة إجبارية وتقدم اتفاقية األمم المتحدة حول مخزون األسماك تسوية 

 هادئة.

 لرشيدمدونة السلوك الخاصة بالصيد ا 1.1.1
بأهداف إدارة  عالميا   ا  بيان معتمد حددتللصيد الرشيد  0001إن قواعد سلوك منظمة الفاو لسنة 

 مصايد األسماك:

"االدراك بان االستخدام المستدام الطويل األجل لموارد مصايد األسماك هو الهدف األسمى  
دارة المنظمات التي تدير مصايد األسماك اإلقليمية أ و شبه اإلقليمية ، كما يجب للمحافظة على وا 

   اتخاذ التدابير المناسبة، بناء على أفضل األدلة العلمية المتاحة، والمصممة للحفاظ على  اعتماد
مستويات قادرة على إنتاج الحد األقصى المستدام للمحصول، كما تعينها بأو الستعادة المخزون 

 لدول النامية".بالمتطلبات الخاصة العوامل البيئية واالقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك ا

 قواعد السلوك، تتضمن التالي: تشجع عليهاالتدابير التي 

  مصايد اسماك مجدية اقتصاديا  وجود تجنب الصيد الجائر والمحافظة على. 
 .تشجيع الصيد الرشيد 
   هؤالء الحرفيين  صناعة القرار الذي يأخذ بعين االعتبار مصالح الصيادين، متضمنا

 ن بمصايد االسماك على نطاق صغير وكمورد رزق لهم.المرتبطي
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 نظمة االيكولوجية، بما في ذلك االنواع المهددة حماية التنوع البيولوجي للمواطن المائية واأل
 باالنقراض.

 إذا أمكنالمخزون الذي تم استنفاده، أو استعادته بفعالية  تردادالسماح باس. 
  حيثما  عن األنشطة البشرية الناتجةلبية على الموارد تصحيح التأثيرات البيئية السو تقييم

 .يكون ذلك مناسبا  
  ،شباك ومعدات الصيد المهجورة  بواسطةالمرتجع و"الصيد الشبحي" و النفايات، و تقليل التلوث

 او المفقودة في قاع البحر وال تزال تصطاد السمك
  ،التأثير على األنواع المرتبطة السمكية او الغير سمكية، و سواء  صيد األنواع الغير مستهدفة

واستخدام معدات وتقنيات صيد قابلة للتطبيق ، من خالل تدابير عليها او المعتمدةبها 
 وفعالة من حيث التكلفة. منه بيئيا  معتمدة وآ

 
نه يجب على الدول اعتماد نهج النظام االيكولوجي. كما أإلى  أيضا   قواعد السلوكوتشير 

لى النظام إ اننتميي لذانال ينلعوامل البيئية على المخزون والنوع المستهدفار تقييم تأثي ايجب عليه
 التعداد، وتحديد العالقة بين يهعل انيعتمد أو صاحبين للمخزون المستهدفو المذاته أ  االيكولوجي

 في النظام االيكولوجي.

     وى الدول ما على مستإتعالج دور ومسئوليات سلطات إدارة الثروة السمكية،  قواعد السلوك
على الخدمات أو القدرة ب وجوب تمتعهاتشير إلى فهي منظمات إدارة مصايد االسماك االقليمية. أو 

 الحصول عليها والتي تقدم المهام التالية: 

 .جمع معلومات عن مصايد االسماك 
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  جمع البيانات حول طبيعة وتوقيت وتوزيع جهود الصيد، ومعلومات عن الخصائص
 كل مصايد االسماك.لة واالقتصادية االجتماعي

  في الموارد والنظام االيكولوجي، المتبعة تجاهات االتحليل المعلومات ذات الصلة لتحديد
ة لضمان يتدابير االدار على الالتغيرات المناسبة إجراء د االسماك للسماح بيوفي أداء مصا

 تحقيق اهداف مصايد االسماك.
 عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك مساهمة اصحاب  دراسة كل المعلومات ذات الصلة في

المصلحة الرئيسيين، من اجل اختيار تدابير االدارة المناسبة وضمان االدارة المستدامة 
 والفعالة.

 تدابير اإلدارة وتطبيق النظم حيثما كان اللتزام بالرصد والمراقبة واالشراف، المصمم لتشجيع ا
 .ذلك ضروريا  

دارة موارد  كقواعد السلو  تدعوا لتطبيق آليات احترازية لضمان الحفظ والحماية واالستخدام المستدام، وا 
 مصايد األسماك لألغراض المستدامة )اسلوب احترازي(.

 

 المنظمات االقليمية إلدارة مصايد األسماك 1.1.1
د تلعب المنظمات االقليمية إلدارة مصايد األسماك دور مهم في المساهمة باإلدارة المستدامة لمصاي

الدول لمعالجة القضايا والمخاوف بين تقريب الاألسماك حول العالم. حيث تقوم هذه المنظمات ب
دار  . تؤمن منظمة الفاو بان منظمات إدارة تهالمشتركة للمحافظة على مخزون السمك المقرر وا 

ر ضمن نتشيي ذد األسماك اإلقليمية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة للتحكم في مخزون االسماك اليمصا
منطقة السيطرة المحلية والتي تتواجد في أعالي البحار. تعتمد فعالية منظمات إدارة مصايد األسماك 

 اإلقليمية على الدول االعضاء نفسهم.
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دارة  1.1.1 مصايد األسماك إطار لحماية وا 
في خطر كبير عندما ال يكون هناك تدابير حوكمة تكون موارد مصايد األسماك  بأن تجاربتثبت ال

حوكمة مصايد األسماك االهداف والمبادئ الشاملة إلدارة موارد مصايد األسماك. وتحدد ية. قو 
ولها أثار طويلة وقصيرة األجل. غالبية  عالمي ووطني ومحلينطاق حوكمة مصايد األسماك ل

 علىلدول ا يشجع مر الذيمنطقة السيطرة المحلية، واأل فيالسمك الذي يتم اصطياده، يتم اصطياده 
دارة قوية.ذات ق اطر عمل يتطب  حوكمة وا 

بسبب الطبيعة المعقدة للعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تتواجد بها مصايد األسماك 
دارة مصايد األسماك. أحول العالم، فإنه من غير الممكن ان يكون هناك  سلوب واحد لحوكمة وا 

و الصفات المميزة التي من أتنوعة المجانية باألحرى فإنه من المناسب التحدث عن االجراءات الم
دارة مصايد األسماك. وهذه االجراءات أالممكن  خذها باالعتبار في أطر عمل الدولة لحوكمة وا 

 والصفات المميزة هي:

 تبني االتفاقيات الدولية ذات الصلة 
 تبني سياسات مصايد االسماك الوطنية التي تأخذ بعين االعتبار االهداف االجتماعية 

 واالقتصادية والحفاظ على المصايد
  تطبيق تشريعات مصايد األسماك التي تحدد المتطلبات المتفق عليها من خالل االتفاقيات

من د األسماك والمبادئ المتفق عليها )يالدولية وتحدد اإلطار التشريعي ألهداف مصا
            د األسماكيالتشريعات والنظم قضايا مثل حق الوصول لمصاالممكن أن تغطي 

 النظم الموسمية لمنع الصيد فيو لوائح معدات الصيد، و سفن الصيد،  المفروضة على وأ
 والنظمو السماح بالصيد في المناطق، أمنع الصيد و مناطق معينة اثناء فترات محددة، 

 .تحديد الحصص وهكذا(و طرح األسماك، بمتعلقة ال
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األسماك الوطنية مع   د يإنشاء هيئة إدارة مصا

 تنفيذ وظائف إدارية محددة في التشريعات والسياسة.تكليفها ب
 د يعالقة السبب والنتيجة لموارد مصاو االتجاهات، و ، الوضععلمية لفهم ترسيخ اإلمكانات ال

 االسماك.
 تي تم لفهم الديناميكية االجتماعية واالقتصادية للثروة السمكية ال اإلمكانات ترسيخ

 تداولها بها.، واألسواق التي تم ياصطيادها
  االدوات االقتصادية وطرق المشاركة )مع صناعة صيد السمك( على سبيل المثال، ترتيبات

منح لتخفيض قدرات االسطول، أو الضرائب على "االرباح أو الالحصص القابلة للتداول، 
 الطائلة" من استخراج الموارد الطبيعية.

 لرصد والرقابة واالشرافقوية لنظم  وضع. 
 ةتطبيق فعال اتتأسيس عملي 

الدول النامية، بما في ذلك الجزر الصغيرة، الموارد االدارية والمالية لتنفيذ في الوقت الحالي، ال تملك 
على لمساعدة هذه الدول  تم وضعهاالسمكية. هناك برامج دعم عالمية  االرقابة على موارد ثروته

دار  ثروتها السمكية على حوكمة ازيادة قدراته  .تهاوا 

 وتنفيذ وتقييم مصايد األسماكتخطيط  1.1.1
دارة  وضع وتنفيذ وظائف ل يتم تفويضهامصايد األسماك لمن المهم ان يكون لدى كل دولة هيئة وا 

اإلدارة المحددة في التشريع والسياسة. الهيئة بحاجة لموارد مالية مناسبة والعدد المناسب من 
 .ااالشخاص المؤهلين لتنفيذ التكليفات الموكلة له
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الهامة، يجب ان يكون هناك دعم  مصايد األسماك  تتوفرما حيث
مصايد األسماك لفهم الوضع والتوجيهات والعالقة السببية المؤثرة لهذه الموارد لتخطيط العلمي لعملية 
صيد  كيةديناميبالقدرة على فهم ن يتم دعم عملية التخطيط لمصايد األسماك أيجب  يضا  أالسمكية. و 
 تي يتم تداولها بها.واالسواق ال األسماك

 ن تعكس خطط إدارة مصايد األسماك التالي:أيجب 

 د األسماك الوطنيةيتشريعات وسياسات مصا. 
 د األسماكيالمحددة لمصا صيانةواالقتصادية وال االجتماعيةهداف األ. 
 مناطق العمل ومناطق السيطرة المحلية. 
 كهمية االجتماعية واالقتصادية لمصايد األسماالتاريخ واأل. 
 النظام االيكولوجي فينواع المستهدفة، بما في ذلك كيفية تفاعلها معلومات حول األ. 
  آثار مصايد األسماك على التوظيف والوفرة، والتوزيع المكاني وعمر وحجم هيكل االنواع

 .المستهدفة بناء على بيانات الرصد المتوفرة
 بق(.إجراءات اإلدارة الحالية )بما في ذلك تقييم األداء السا 

 

 :يلي مايجب ان تعكس خطط إدارة مصايد األسماك  كما

  ا.والتأثير المحتمل المباشر والغير مباشر لمصايد االسماك عليه الحساسةالمواطن 
 التي يتم االحتفاظ أو التخلص منها. األنواع  حصر 
  منها التي تم التخلصحجم االسماك. 
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 المستهدفة مع التقليل من الصيد  لألنواع تقائيالصيد االن أن يتم األخذ في االعتبار طريقة
 .الغير مرغوب به

  دراسة آثار معدات الصيد على مواطن األسماك و/ أو اآلثار البيئية السلبية )على سبيل
 المثال، الصيد الشبحي بمعدات الصيد التالفة(.

 
لحرفيين والذين لصيادي االسماك امتوفرة ، قد ال تكون كما تم ذكرها مسبقا  عمليات التخطيط، 

د االسماك ييعملون على مستوى صغير. ومع ذلك، فإن مناهج اإلدارة التقليدية المقررة قد تدعم مصا
للصيد  ةالرئيسي األسباب هو أحدالصيد المفرطة  بأنمنظمة الفاو  وضحتالمحلية المستدامة. 

دارة قدرات الصيد يعتبر تحدي كبير لمدراء مصايد ا ن تقييم وا  ألسماك. من الممكن معالجة الجائر، وا 
تعديل. على ال يم اتخاذها تحفزو من خالل تدابير أما من خالل ضوابط المدخالت إالصيد المفرط 
د األسماك تحديد مواسم الصيد، يمثلة على ضوابط المدخالت المستخدمة في مصاوتتضمن األ

معدات الصيد و ت الشباك، حجام فتحاوأالمسموح بها، األماكن بها و بها الصيد المناطق الممنوع و 
لتعديل على از تحف التي تدابيروتشتمل العلى سفن الصيد. المفروضة قيود الاستخدامها، و بالمسموح 
تقييم األداء الفعلي لمصايد األسماك في أن يتم ، يجب خيرا  أالحقوق. و  إدارة تقوم على أساسمناهج 

الثروة السمكية. إن استخدام المعلومات من تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية والمحافظة على 
 هذه التقييمات، يمكن مدراء مصايد األسماك من تعديل الخطط للسنوات المقادمة وفقا لذلك.

 وسائل الرصد والمراقبة واالشراف 1.1.1
د االسماك المحلية والظروف يالبد من تطبيق مناهج الرصد والمراقبة واالشراف على موارد مصا

 صادية لمصايد االسماك.االجتماعية واالقت
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يتضمن المنهج الشامل على  التالي:

 الرصد 
 .جمع وقياس وتحليل المعلومات الخاصة بأنشطة مصايد االسماك

 المراقبة 
 .تحديد االجراءات الخاصة بحصاد موارد مصايد االسماك

 االشراف 
 دارة المعتمدة.واجراءات اإلشروط الدخول لنظم و لالمشاركين  اتباعنشطة الصيد لضمان أمراجعة 

ميزات الوقائية تشجع على مميزات وقائية ومانعه. البممناهج الرصد والمراقبة واالشراف الفعالة تتمتع 
االمتثال الطوعي للتشريعات، شروط الدخول ، واجراءات االدارة المعتمدة. الميزات المانعة تدعم 

 تأكيد االمتثال من قبل المشاركين.

 المحقق. لتزامالرصد والمراقبة واالشراف تنعكس على في مستوى اإل، فإن قوة وسائل واخيرا  

 التطبيق ..1.1
التفتيش والتحقيق واالجراءات القانونية تفرض تشريعات مصايد االسماك المحلية. االمتثال الطوعي 

خرين ينتهكون القانون ويحصلون على عوائد اقتصادية من ن اآلأعندما يرى المشاركون ب يتالشى
ر قانونية. عملية التطبيق بحاجة الن يكون لديها القدرة الكافية )المالية، المعدات، نشطتهم الغيأ

واالشخاص بالعدد والكفاءات المناسبة( لتطبيق تشريعات مصايد االسماك المحلية. على سبيل 
وسيلة  ،الخسارة المؤقتة لحق صيد السمكيتم استخدام  داريةالقضائية اإلالعقوبات في بعض  ،المثال

 شجيع االمتثال الطوعي لتشريعات مصايد االسماك المحلية.لت
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واألداة المنهجية المحتملة  االطار المفاهيمي،  1.1
 و تصميم عملية التدقيق

 
نه يجب تزويد المدققين المستخدمين لدليل مصايد االسماك بنظره أالفكرة من االطار المفاهيمي هي 

المخاطر، مثل ضعف  لمصايد االسماك. قد تم تصورعامة لصورة بيانية لمجاالت التدقيق المحتملة 
الصيد و الضغط االجتماعي، و التقلب االيكولوجي، و قلة المعرفة ، و التشريعات المحلية و/أو السياسة، 

التطبيق و عدم وجود الدعم من المجتمعات والصناعات، و الغير قانوني والغير معلن والغير منظم، 
الفجوات في و القدرة على الدخول في مجال الصيد، و واإلشراف،  الفجوات في المراقبةو الغير كافي ، 

تخطيط مصايد و تم إدراج التشريعات المحلية،  كماالحوكمة الدولية في هذا الرسم التوضيحي. 
الرصد والمراقبة والتطبيق والقيود كأمثلة لإلجراءات التي تستطيع ان تقوم بها الحكومات و االسماك، 
 د االسماك.يإلدارة مصا

 

عبارة عن مثال للطريقة المنهجية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمصايد االسماك.  1الملحق رقم 
اختيار وتصميم تدقيق مصايد االسماك. يجب قراءة  عملية 0الفصل الثاني والملحق رقم ويتناول 

يغطيها الثالثة مع بعض. الدليل في حد ذاته يقدم معلومات عن كل من المواضيع الرئيسية التي 
 االطار المفاهيمي.
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 تنيبشبيبنبتبي

ا.قليمية( )متضمنة أجهزة مصايد الحوكمة الدولية األسماك   

 
 التشريعات والسياسة المحلية

 تؤدي إلى قرارات مصيرية حول :

هداف مصايد -1  اك              األسم دور الحكومات في مصايد -2األسماك      تحديد أ
تخصيص الموارد -4الوصول إلى الموارد                      -3  

 

 

 التخطيط لمصايد األسماك

 تحديد قيود الصيد  -جمع المعرفة / العلم                      -   تخطيط مصايد األسماك    -
 إنشاء منهج اإلدارة  ) مراقبة الجهود ، الحصص ، الوصول المتاح ( -

 األسماك وضع خطة إدارة مصايد -
 

 اإلشراف والرقابة والرصد

اإلشراف على أرصفة  -اإلشراف على الحصص       -مراقبين في البحر         -

 الموانئ
 تقارير الصيد -انات   تحديد البي  -اإلشراف الجوي و/أو باألقمار الصناعة         -

 

 
 التطبيق والعقوبات
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 الفصل الثاني: اختيار وتصميم عمليات التدقيق على مصايد األسماك

 هدف هذا الفصل 0.0

الهدف من هذا الفصل هو توجيه األجهزة الرقابية والمدققين عند عملية اختيار وتصميم عمليات 
دقيق على مصايد األسماك. وتشمل الخطوات األربع األساسية التالية )هناك المزيد من التفصيل الت

 (.1في العرض رقم 

 0الخطوة 

 .تحديد مصايد األسماك في الدولة والتهديدات الرئيسية التي تواجهها

 0الخطوة 

  .فهم ردود فعل الحكومة والمعنيين باألمر تجاه هذه التهديدات

 3الخطوة 

 .تيار المواضيع الفرعية للتدقيق وتحديد األولوياتاخ 

 4الخطوة 

 تحديد منهجيات وأهداف ومواضيع التدقيق 
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هذه الخطوات هي مجرد اقتراحات، ويمكن تعديلها لتتالءم مع الوضع وفق احتياجات كل جهاز 
يد األسماك. رقابي. ويمكن استخدامها لتحديد األهداف والنطاق، ومعايير التدقيق الخاصة بمصا

 وعلى الرغم من عرض الخطوات بهذه الطريقة، إال أنها مترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض.

(، 1إلى جنب مع اإلطار المفاهيمي )انظر العرض رقم  يجب أيضا  أن تكون الخطوات جنبا  
 .0و  0والمالحق 

 

 تدامة على مصايد األسماكالتعاون بين أجهزة الرقابة العليا في تنفيذ عمليات التدقيق المس 0.0

في السنوات  التعاون بين األجهزة الرقابية في تنفيذ عمليات التدقيق البيئي أصبحت أكثر شيوعا  
األخيرة ألسباب وجيهة: هناك العديد من الفوائد التي تعود على األجهزة الرقابية والبيئة على حد 

تعاونية تسهل من عملية تبادل المعرفة سواء. بالنسبة لألجهزة الرقابية فإن عمليات التدقيق ال
والمعلومات، وبناء القدرات، والتواصل، وتحديد أفضل الممارسات. أما بالنسبة للبيئة، فإن العديد من 
المشاكل البيئية تتجاوز الحدود السياسية. فبعض المخزون من األسماك يهاجر عبر الحدود الوطنية، 

هذه الثروة السمكية. وبالتالي، فإن تكاتف الجهود من خالل لذلك يجب على الدول أن تتعاون إلدارة 
على  لتكوين نظرة أوسعالتعاون في عمليات التدقيق البيئي يتيح المجال أمام أجهزة الرقابة العليا 

الوضع، للنظر في اآلثار المختلفة لإلجراءات المحلية، وتحديد أفضل الممارسات. كما يمكن لألجهزة 
ا اتفاقات إدارية أو سياسية أو استراتيجية إقليمية في المنطقة إجراء عمليات تدقيق الرقابية التي لديه

 تعاونية حول التنفيذ الفعال في كل دولة للنهج اإلقليمي اإلداري.
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يقدم تقرير مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي حول التعاون بين أجهزة الرقابة العليا: 
يات التدقيق التعاوني ويستجيب إلى الطلب المستمر على المعلومات واألفكار نصائح وأمثلة لعمل

 حول كيفية جعل العمل التعاوني أكثر فعالية.

 

بولندا، و ليتوانيا، و التفيا، و ألمانيا، و فنلندا، و استونيا، و قامت أجهزة الرقابة العليا لكل من الدنمارك، 
دارة ومراقبة مصايد األسماك في بحر روسيا، والسويد بإجراء عملية تدقيق حول الر و  صد البيئي وا 

 (.00البلطيق )انظر العرض رقم 

 

وغرفة حسابات االتحاد الروسي عملية تدقيق أداء موازية إلدارة  يلنرويجاأجرى مكتب المدقق العام 
 (.01الموارد السمكية في بحر بارنتس وبحر النرويج )انظر العرض رقم 

 

 .لية التدقيق على مصايد األسماكأربع خطوات إلجراء عم 0.3
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  1العرض رقم 

 أربع خطوات أساسية إلجراء عملية التدقيق المستدامة على مصايد األسماك.

 

  0الخطوة 

 تحديد مصايد األسماك في الدولة والتهديدات الرئيسية التي تواجهها

 التلوث وفقدان المواطن الطبيعية لألسماك. 
 فرط لمصايد األسماك والصيد الجائر)استنزاف الثروة السمكية(االستثمار واالستغالل الم. 
 الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. 
 ضعف القوانين و/أو السياسات المحلية. 
 المعرفة غير الكافية بالمخزونات السمكية. 
 التقلبات اإليكولوجية. 
 الضغوط االجتماعية. 
 ت المحليةعدم وجود الدعم من قبل المجتمعات والصناعا. 
 عدم االلتزام بالقوانين. 
 وجود ثغرات في الحكم الرشيد الدولي. 
 الصيد داخل شبكات األسماك. 
 معدات الصيد غير المعتمدة. 
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لمصايد األسماك )والتي    عدم وجود إدارة فعالة

 .يمكن أن تكون السبب الرئيسي لحدوث جميع التهديدات المذكورة أعاله(
  تدخل على تكنولوجيا صيد األسماكتأثير التحسينات التي. 

 
  0الخطوة 

 فهم ردود فعل الحكومة والمعنيين باألمر تجاه هذه التهديدات 

 ؟ما يلي ما المقصود ب

 الحوكمة الدولية. 
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. 
 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 
 المنظمة اإلقليمية إلدارة المصايد. 
 رة والحكم الرشيد الخاص بمصايد األسماكإطار عمل اإلدا. 
 التشريعات والسياسات الوطنية. 
 تخطيط وتنفيذ مصايد األسماك. 
 جمع المعلومات. 
 البحوث والمواد العلمية. 
 تحديد مستويات الحصاد. 
 إنشاء نهج لإلدارة. 
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وضع خطة إلدارة   .مصايد األسماك

 تقييم مصايد األسماك. 
 الرصد والمراقبة واإلشراف. 
 تنفيذ القوانين وفرض العقوبات. 

 من هي؟

  الحكومات والمنظمات الوطنية، واإلقليمية والمحلية الدولية )على سبيل المثال، االتحاد
 .األوروبي(

 الوكاالت والمؤسسات التي تمتلكها الحكومة. 
  ،المنظمات الغير حكومية: المؤسسات المدنية، والجمعيات المهنية، والمجتمعات المحلية

 .مؤسسات العلميةوال
 كيف يتم؟

 عقد المؤتمرات الدولية. 
 توقيع االتفاقات الدولية. 
 سن التشريعات. 
 وضع السياسات. 
 تحديد البرامج. 
 استخدام األدوات والحوافز االقتصادية. 
 تعزيز الشراكات التطوعية. 
 إجراء التقييمات الخاصة باآلثار البيئية. 
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 تمويل األبحاث. 
 ةتعزيز التوعية العام. 

  3الخطوة 

 اختيار المواضيع الفرعية للتدقيق وتحديد األولويات

  مة الدوليةكالحو. 
 التشريعات والسياسات الوطنية. 
 التخطيط والتطبيق والتقييم الخاص بمصايد األسماك. 
 الرصد والمراقبة واإلشراف. 
 تنفيذ القوانين وفرض العقوبات. 

  4الخطوة 

 يقتحديد منهجيات وأهداف ومواضيع التدق

 اإلدارة والتنظيم المالي. 
 االلتزام باالتفاقيات والقوانين والسياسات. 
  السياساتترابط. 
 االجراءات والنتائج الخاصة باألداء. 
 التدقيق على المعلومات الخاصة باألداء. 
 محاسبة الموارد الطبيعية. 
 المساءلة والتنسيق واإلمكانات. 
 البحوث العلمية والمراقبة. 
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 ةالتوعية العام. 
 إبالغ العمالء والعامة. 

 
  1الخطوة 

 تحديد مصايد األسماك في الدولة والتهديدات الرئيسية التي تواجهها

في الخطوة األولى، يجب على المدققين وضع منهجيات محلية في التدقيق على القضايا الخاصة 
مكية، ودور الحكومة بمصايد األسماك، مع األخذ باالعتبار الوضع في دولهم فيما يتعلق بالموارد الس

في إدارة أنشطة الصيد والتهديدات الرئيسية التي تواجه الثروة السمكية.  الفصل األول يقدم معلومات 
عامة عن بعض التهديدات العالمية واالهتمامات المشتركة. كما يقدم اإلطار المفاهيمي في العرض 

ين على المدققين تقييم درجة أهمية لمحة تصويرية حول مجاالت التدقيق المحتملة. كما يتع 1رقم 
بعض القضايا في دولهم، مما يساعد على تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر أعمال التدقيق وتحديد 

 األولويات.

 

 اإلطار المفاهيمي وأداة المنهجية في هذا الدليل ستساعد المدققين في إنجاز الخطوة األولى.

 

 (1اإلطار المفاهيمي )انظر العرض رقم 
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التشريعات و/أو السياسات المحلية،  المخاطر، مثل ضعف 
المعرفة الغير كافية، والتقلبات اإليكولوجية، والضغوط االجتماعية، والصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم، وعدم وجود الدعم من قبل المجتمعات والصناعات المحلية، وعدم االلتزام بالقوانين، 

 قبة واإلشراف، والصيد الجائر، والثغرات في اإلدارة الدولية في هذا المخطط.ووجود ثغرات في المرا

 : المنهجية المحتملة: جمع البيانات وتحليلها1الملحق 

. تحليل البيانات ذات الصلة بمصايد األسماكو مثال على األسلوب المنهجي في جمع هذا يعتبر و 
المحلية والموارد السمكية ة لفهم المصايد وقد يكون هنالك بيانات أو معلومات أخرى أكثر مالءم

 متوفرة لدى الجهاز الرقابي. وتحدد األداة المعلومات التي يمكن أن تعالج ما يلي:ال

 أهمية الثروة السمكية والموارد السمكية في البالد. 
 إطار عمل الحكم الرشيد واإلدارة الخاصة بمصايد األسماك. 
 ع مجاالت التدقيقالفصل األول: الجزء الثالث يتعامل م 

 
األسئلة التالية تهدف إلى تشجيع المدققين على تبني األسلوب المنظم بالخطوات عند جمع 
المعلومات حول المشاركة في المعاهدات/االتفاقيات الدولية الخاصة بمصايد األسماك مع المنظمات 

يد األسماك القانونية اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك. كما تضمنت األسئلة جمع معلومات عن مصا
طار السياسة العامة، ومعلومات مبسطة عن العمليات اإلدارية، والرصد والمراقبة واإلشراف،  وا 

 هذه المعلومات على األدوار والمسئوليات.تركز وعمليات تنفيذ القوانين. و 

 السؤال الرئيسي: ما هي المواصفات الرئيسية لقطاع مصايد األسماك في دولتكم؟
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 بيل المثال:على س

  ال؟ أمهل هي مصايد أسماك تجارية 
 هل مصايد األسماك صناعية أم حرفية؟ 
 هل هي مصايد أسماك ساحلية، داخلية، أو في المحيط؟ 
 هل هناك تعاون أم خالفات بين الدول المجاورة حول مصايد األسماك؟ 
 .ما أهميتها بالنسبة للسياحة والترفيه 
 لمصايد األسماك؟ هل هناك جهل باالستخدام المستدام 

 انظر الفصل األول، الجزء الرابع

 لالطالع على معلومات حول مصايد األسماك 

هناك مصادر أخرى للمعلومات مثل مصايد األسماك وملفات الزراعة المائية في الدولة، منظمة 
 األمم المتحدة لألغذية والزراعة على الموقع اإللكتروني التالي:

www.fao.org/fisherycountryprofiles/search/en and the European Commission 
http://ec.europa.eu/fisheries/ 

النسبة السؤال الرئيسي: ما أهمية الثروة السمكية بالنسبة لالقتصاد والبيئة )على سبيل المثال، ما 
المئوية من إجمالي الناتج المحلي، والعمالة، ومصدر العمالت األجنبية، والتحصيل الضريبي 
للخزينة، إلخ( والمجتمع )أهميته بالنسبة للمجتمعات الساحلية، وأهميته بالنسبة للشعوب األصلية، 

 إلخ(؟

 

 

 

http://www.fao.org/fishery
http://ec.europa.eu/fisheries/
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الثاني للحصول على معلومات  انظر الفصل األول، الجزء 
 الثروة السمكيةحول مدى أهمية 

طلبت اللجنة الدائمة للحسابات العامة في جنوب افريقيا )اللجنة البرلمانية( من المراجع العام لجنوب 
أن يجري عمليات تدقيق األداء في التعامل مع موضوع مصادرة أسماك  0221/0220افريقيا خالل 

ت المالئمة لضمان منح عن عدم اتخاذ االجراءا 0220األبالون. وكشفت تقارير التدقيق لعام 
العطاءات في الوقت المناسب لتجهيز األبالون المصادر؛ ولم تطبق التعرفة الموحدة لتجهيز وتسويق 
وبيع وتصدير األبالون، وأن عدم تدوير تجهيز األبالون بين مقدمي الخدمة أدى إلى االستعانة بفريق 

 (.01مراقبة إضافي. )انظر العرض رقم 

األهمية االجتماعية والثقافية للثروة السمكية؟ )على سبيل المثال، هل ألنها من  السؤال الرئيسي: ما
من األنشطة الترفيهية، أو من المشاريع التجارية، أو لدعم مهمة الجمارك ألنها الموارد الغذائية أو 
 التاريخية األصلية(

  ألهميتها ةالثروة السمكي سبب اكتساب، للحصول على معلومات عن 0، جزء 0انظر الفصل 

فضال عن قيمتها كمصدر للغذاء والدخل، يعتز المجتمع بموارد الثروة السمكية من جوانب عدة 
أخرى. على سبيل المثال، لدى الناس إدراك بأهمية المحافظة على البيئة وتنوع الكائنات الحية 

 والموارد السمكية.

 روة السمكية، الذي يتناول كيفية المساهمة في سبل عيش الث1انظر العرض 
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لمعرفة المزيد حول قضايا التنمية المستدامة )القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية( انظر: 
، والتنمية المستدامة: دور أجهزة الرقابة 0224مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، 

  auditing.org-www.environmentalالعليا على الموقع اإللكتروني التالي 

السؤال الرئيسي: ما هي التهديدات الرئيسية التي تواجه الموارد السمكية؟ )على سبيل المثال،  الصيد 
الجائر غير القانوني دون ترخيص ودون تنظيم، ومعدات الصيد الغير معتمدة، إلخ( ولم نشأت هذه 

 ما هو التحليل الذي تقوم به الوكاالت المسئولة بالنسبة للتهديدات الرئيسية؟التهديدات؟ و 

 المشاكل والتهديدات التي تواجه مصايد األسماك 0الفصل  1انظر الجزء 

للنظر في التهديدات المحلية، يمكن ألجهزة الرقابة العليا الحصول على معلومات من الوكاالت 
إلشراف على مصايد األسماك. مصادر أخرى للمعلومات تشمل الحكومية المسئولة عن المراقبة وا

الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، والمجالس المحلية ومجالس الدولة والقوانين 
 ووسائل اإلعالم.

 

 (1اإلطار المفاهيمي )انظر العرض رقم 

اإلدارة الجيدة لمصايد األسماك. أن عدم كفاية المعرفة تشكل خطرا  على باإلطار المفاهيمي  يوضح
ذا كانت الدولة ال تعرف األخطار التي تهدد الثروة السمكية، فإنه من غير المحتمل أن تكون قادرة  وا 

 على إدارتها بطريقة مستدامة.

 

 

http://www.environmental-auditing.org/
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 السؤال الرئيسي: ما هي الدوافع وراء هذه التهديدات؟

سبب هذه  أنالمدققين يجب أن يتذكر عند تحديد التهديدات التي تتعرض لها مصايد األسماك، 
التهديدات هي المصالح االقتصادية، والفقر، وضعف التشريعات، وعدم وجود إدارة فعالة وعدم تنفيذ 

عن العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية  القوانين مما يسهل التصرف بطريقة غير مشروعة، فضال  
 تغيرات في الثروة السمكية.والدينية والعلمية والتكنولوجية التي تسبب 

السؤال الرئيسي: ما هي القطاعات األكثر مالءمة؟ هل هناك أي مجال من المجاالت أو القطاعات 
 التي تكتسب أهمية خاصة من حيث آثارها البيئية أو تأثيرها على الموارد السمكية؟

أعاله )أي التجاري بعد النظر في الخصائص الرئيسية لقطاع مصايد األسماك على النحو المقترح 
أو الساحلي أو الحرفي أو الداخلي أو في المحيطات، إلخ(، فإنه سيكون من المفيد النظر في أكثر 
هذه القطاعات صلة باقتصاد الدولة والمجتمع و أي مجال من المجاالت أو القطاعات له أهمية 

 خاصة من حيث تأثيره على البيئة أو تأثيره على الموارد السمكية.

لجأ المدققين إلى استشارة المنظمات غير الحكومية، والجامعات، أو أية منظمات قامت بإجراء قد ي
 هذا النوع من التقييم. وقد تستعين أجهزة الرقابة العليا باستشاريين لمساعدتهم.

حينما يدرك الجهاز الرقابي التهديدات التي تتعرض لها الموارد السمكية، فإنه يحتاج لفهم ما تقوم به 
الحكومة لردع أو منع هذه التهديدات )ما البرامج الموجودة وما هي أدوات السياسة المستخدمة( ومن 
المسئول. بهذه المعلومات يمكن لألجهزة الرقابية النظر في مسائل التدقيق التقليدية، مثل التكليفات، 

 دقيق.والمخاطر، وقابلية التدقيق، واألهمية النسبية، وترتيب أولويات مواضيع الت
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قدمت محكمة التدقيق الهولندية  0221أكتوبر  32تقريرا  بتاريخ 
حول مصايد األسماك المستدامة. وقد تم إجراء هذا التدقيق بسبب القلق الذي يعاني منه العالم أجمع 
حول عواقب الصيد الجائر في البحار. حيث يجري استنزاف العديد من أنواع األسماك. وقد توجهت 

حاد األوروبي لمكافحة الصيد الجائر في المياه األوروبية نحو "اإلدارة المستدامة" في سياسة االت
الحياة البحرية، مع مراعاة كل المصالح البيئية واالقتصادية. وقد قام الجهاز الهولندي بالتحقيق في 

لى أي مدى تم  مدى نجاح هولندا في تنفيذ وتطبيق سياسة االتحاد األوروبي حول الثروة السمكية وا 
 (.01تحقيق أهداف االستدامة )انظر العرض رقم 

 

  1الخطوة 

 فهم ردود فعل الحكومة والمعنيين باألمر تجاه هذه التهديدات 

تحدد هذه الخطوة معايير التدقيق ذات الصلة، وتقدم لمحة عامة عن الطريقة التي تدير بها الحكومة 
 سمكية في كل دولة وأطر إدارة مصايد األسماك.الثروة السمكية. ويتعين تحديد أهمية الموارد ال

تلعب الحكومات دورا  رئيسيا  في حماية الثروة السمكية، وتقوم بإدارة المخزون السمكي باستخدام 
مجموعة متنوعة من الوسائل. وتشمل األدوات التنظيمية، مثل الحصول على حقوق الصيد بموجب 

خصة، ووضع حدود للحد األدنى من حجم استخراج التصاريح، وتحديد حصص الصيد لكل ر 
الصيد، وفرض قيود على نوعية المعدات التي يمكن استخدامها، ووقف إصدار التراخيص في بعض 
 المواسم، وتحديد مناطق مغلقة مثل المحميات البحرية. مثل هذه اإلجراءات تتطلب 
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ظهر سفن الصيد لمراقبة ممارسات  وجود مالحظين مستقلين على 

يد، والحد من بعض األنشطة )على سبيل المثال، الحد من عدد الصيادين على متن قوارب الص
الغطس، والحد من صالحية الوصول للموارد، إلخ(. كما يمكن للحكومات استخدام األدوات 

المنح، والمنهجيات القائمة على المشاركة  أو       االقتصادية مثل اإلعانات والحوافز والضرائب، 
تم من خاللها المساهمة في إدارة الموارد السمكية، على سبيل المثال، من خالل نظام والتي ي

 الحصص القابلة للتداول.

الحوكمة الدولية، والتشريعات الوطنية، والرصد والمراقبة وتنفيذ القوانين وفرض العقوبات هي أمثلة 
)انظر اإلطار المفاهيمي في على اإلجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها إلدارة مصايد األسماك 

 (.1العرض رقم 

 

( أمثلة حول األسلوب 0المنهجيات المحتملة: تتناول عمليات جمع البيانات وتحليلها )انظر الملحق 
المنهجي في جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالثروة السمكية. وتحدد األداة المعلومات التي يمكن 

طار اإلدارة.أن تعالج أهمية الثروة السمكية وموا  ردها بالنسبة للدولة وحوكمة الثروة السمكية وا 

( معايير 0تصميم عملية التدقيق )انظر الملحق لالرقابة على إدارة مصايد األسماك/: يتضمن جدول 
 تتماشى مع الموضوع المحتمل، والمخاطر، والمسائل التي يمكن بحثها، والمسائل الفرعية للبحث.
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الذي تقوم  السؤال الرئيسي: ما به الحكومة حيال هذه التهديدات؟

، بإمكان الحكومات اتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة الموارد 1، الجزء 0كما لوحظ في الفصل 
السمكية، وحمايتها والحفاظ عليها عند الضرورة. حيث تقوم بتنظيم الصيد واستغالل الموارد، 

اسة العامة عند يخدام مجموعة متنوعة من أدوات السباإلضافة إلى مراقبة التلوث. كما بإمكانها است
منح التراخيص، والتمويل، وتنفيذ مثل هذه األعمال. وتشمل أدوات السياسة العامة االتفاقات الدولية 

 والقوانين والبرامج، والتوعية العامة.

 ي.يمكن وصف أدوات السياسة البيئية واألسئلة األكثر شيوعا  بالنسبة للمدققين في ما يل

 االتفاقات والمعاهدات الدولية

 أهداف والتزامات دولية في هذا المجال في دولتكم؟ كالسؤال الرئيسي: هل هنا

لقد تم توقيع العديد من االتفاقات الدولية الثنائية من قبل الحكومات. ويمكن لألجهزة الرقابية أن تلعب 
ة الحكومات بالتزاماتها واإلبالغ عن مدى ومدى جدي –ات يدورا  رئيسيا  في مراقبة تنفيذ هذه االتفاق

تجاوبها. وحيثما توقع دولة ما على اتفاقية دولية متعلقة بمصايد األسماك، يجب على المدقق معرفة 
 ما إذا كان قد تم عرض التشريعات الوطنية ذات الصلة، وعما إذا كان يجري تنفيذها.

معاهدات الدولية، انظر: مجموعة عمل للحصول على المزيد من المعلومات حول االتفاقيات وال
ات البيئية الدولية، وهي متوفرة على ي، الرقابة على االتفاق0220األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، 

  auditing.org/-http://www.environmentalالموقع اإللكتروني التالي: 
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الجهات المسئولة عن العالقات  عين على المدققين معرفة يت
ات اقليمية ذات صلة يأي اتفاق على وقعت الدولة ما الدولية إذا 

الحصول على المعلومات من الوزارة التي تتولى الثروة السمكية في  بمصايد األسماك. ويمكن أيضا  
 عتبر خارج نطاق هذا التقرير.يولكن التطرق لها ات، يالدولة. وهناك الكثير من هذه االتفاق

أجرت أجهزة الرقابة العليا لكل من النرويج واالتحاد الروسي عملية تدقيق أداء موازية إلدارة موارد 
الثروة السمكية في بحر بارنتس وبحر النرويج. وكان الهدف من التدقيق الموازي هو تقييم كفاءة 

روسيا والنرويج والقرارات التي تتخذها اللجنة المشتركة ات الثنائية بين يوفعالية تنفيذ ومتابعة االتفاق
 (.01لمصايد األسماك النرويجية الروسية. )انظر العرض رقم 

 السؤال الرئيسي: ما هي األهداف والغايات االقليمية والمحلية في هذا المجال؟

لثروة السمكية أجرى المجلس األعلى للحسابات في المغرب عملية تدقيق أداء على وزارة الزراعة وا
. واستندت معايير التدقيق على القوانين واللوائح والمعايير والمؤشرات، 0221لديها خالل عام 

والمعايير الدولية، والمؤشرات والمقاييس التي وضعتها الحكومة؛ وأهداف سياسة مصايد األسماك؛ 
على مخزونات الثروة السمكية  ات الدولية. وانتقد الجهاز المغربي الوزارة لفشلها في الحفاظيواالتفاق

 من خالل اتخاذ اجراءات صارمة.

 التوصيات الرئيسية التي قدمها الجهاز المغربي: فيما يليو 

 .تعزيز المراقبة واإلشراف، وضمان توزيعها الجغرافي المناسب 
  مدى االلتزام بمبدأ "تجميد االستثمار" في الثروة السمكية من أجل تحسين  منالتحقق

 (04على الموارد السمكية مع االمتثال للقوانين واللوائح.)انظر العرض رقم المحافظة 
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 التشريعات والنظم

لدى الحكومات مجموعة متنوعة من السلطات واألدوات القانونية التي يمكن استخدامها إلدارة الموارد 
ات القانونية السمكية، ومعالجة المشاكل واألنشطة ذات الصلة بمصايد األسماك. وتشمل السلط

التشريعات )أعمال البرلمان، أو مجلس النواب( والنظم والتصاريح والتراخيص، والنظم الداخلية، 
والمراسيم. ويمكن استخدام هذه السلطات في األمور المتعلقة بتقييد الوصول إلى مناطق صيد 

غالق وفتح المنا صدار األسماك أو المخزون السمكي، وتنظيم معدات أو طرق الصيد، وا  طق، وا 
التراخيص وتحديد الحصص من كميات الصيد المسموح بها، والحد من تأثير الصيد على األنواع 
األخرى، على سبيل المثال، عن طريق إغالق مناطق الصيد إذا أثر الصيد سلبا  على األنواع 

وفرض األخرى، والتي تنص على حماية قانون "منع الصيد" في المناطق مثل المحميات البحرية، 
 العقوبات والجزاءات، إلخ.

 

ات الدولية. فأحيانا  تسن الدولة يوفي بعض الحاالت تؤثر القوانين المحلية على عملية تنفيذ االتفاق
قوانين محددة لتنفيذ اتفاقيات معينة. وفي أحيان أخرى، تستخدم تشريع واحد )مثل قانون المحيطات 

 ات.يتفاقأو مصايد األسماك( في التعامل مع عدد من اال

ات يات الدولية وال تلبي االتفاقيوفي حاالت أخرى، ال يكون هناك عالقة بين القوانين المحلية واالتفاق
الصالحيات القانونية على نطاق واسع إلدارة وتنظيم  يتم استخدامالدولية االحتياجات المحلية. و 

دارة تقنين الوصول إلى الثروة ومراقبة أنشطة الصيد، ويمكن استخدام هذه الصالحيات القانونية إل
 السمكية من حيث الفترة والمكان والطريقة.
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في كثير من الدول، يتم تكليف وزارة البيئة أو أي وكالة أخرى تابعة للحكومة التنفيذية بمسئولية 
ضمان حسن تطبيق القوانين البيئية من قبل القطاع العام و/أو الخاص. وبموجب هذه القوانين تكون 

 ة البيئة مسئولة عن التالي:وزار 

 .اصدار التراخيص التي تحد من كمية أو تركيز الملوثات من جراء رمي النفايات 
 .مراقبة االلتزام بتصاريح رمي النفايات 
 .مراقبة االلتزامات البيئية للمساعدة في تحديد االنتهاكات المحتملة للوائح 
 تنظيم الجهات األخرى لمساعدتهم  المساعدة في تفسير األنظمة، وتقديم المعونة بخصوص

 على االلتزام بالقوانين.
 

في بعض األحيان تستدعي الظروف تنفيذ العقوبات عند حدوث االنتهاكات. ويمكن تفويض هذه 
المسئوليات البيئية التنظيمية من قبل الحكومة لمستويات حكومية أقل. وباإلضافة إلى ذلك، توجد 

مسئوليات بيئية معينة. وفي كثير من  ة التنفيذية التي تمارس أيضا  أنواع أخرى من اإلدارات الحكومي
األحيان يوكل للجهاز الرقابي مسألة دراسة مدى كفاءة اإلدارات األخرى في ممارسة مسئولياتها 

 البيئية.

 

، أجرى مكتب المدقق العام لبوتسوانا عملية تدقيق أداء حول صناعة صيد األسماك 0221في عام 
تأثير أنشطة الصيد غير المنظم، وعدم وجود إطار للسياسة العامة، واآلليات التنفيذية لتحديد مدى 

 على استدامة مصايد األسماك والبيئة. وكانت أهداف التدقيق هي تحديد ما إذا كان لدى قسم الثروة
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يذية إلدارة وحماية السمكية التابع إلدارة الحياة البرية والحدائق الوطنية التوجيه الكافي واآلليات التنف
  ( ما إذا كان للقسم إطار سياسة ذو أهداف واضحة 0صناعة صيد األسماك من خالل تحديد: )

( كمية المعلومات التي تم جمعها لوضع خطط إدارة طويلة األمد واستراتيجيات خاصة بالثروة 0)
الصيد المفتوح على  ( كيف أثرت سياسة3السمكية لتوفير الحماية واالستخدام المستدام للموارد )

( هل أوفى القسم بالتزاماته بحماية 1( هل يتم إجراء عمليات تفتيش روتينية )4المخزون السمكي )
البيئة المائية على النحو المحدد في بروتوكول تنمية المجتمع في جنوب افريقيا فيما يتعلق بمصايد 

وانب من السياسة العامة والتخطيط ( هل هناك رقابة مناسبة. كما شمل نطاق التدقيق ج1األسماك )
والتقييم ألنشطة المخزون السمكي، واألسماك وضوابط حماية مواطن األسماك، وعمليات التفتيش 

 (.2انظر العرض رقم والعمالة وتدريب الموظفين والرقابة واإلبالغ. )

 

نية( يعتبر شرط أساسي بالنسبة للعديد من األجهزة الرقابية، فإن وجود قوانين محلية )وأدوات دعم قانو 
 إلجراء تدقيق اإلذعان.

 السياسات والبرامج

يمكن للحكومات أيضا صياغة سياسات محلية خاصة بمصايد األسماك. حيث يتم وضع السياسات 
لتحديد التوجهات، ولكن عادة ما تكون غير الزامية أو قابلة للتنفيذ. ويمكن للسياسة أن تحدد النتيجة 

ض الحاالت، تدعم االجراءات السياسات من خالل )خطط العمل( وبرامج في بعو المرجوة منها. 
 توفر التمويل الكافي للمشاريع، واألشخاصأن ي)التمويل(. ولتنفيذ البرامج بنجاح يجب 
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لسلطة. ويجب على الحكومات أن تحدد مقاييس األداء لتنفيذ امن ذوي المهارات واألهداف و 
ما  الحكومات وتدعم برامج البحوث الخاصة بمصايد األسماك. وكثيرا   السياسات والبرامج. كما تضع

 ترتبط هذه البرامج البحثية بقواعد البيانات الرقابية.

وجد  ، أجرى المدقق العام في كندا تدقيق األداء على حماية مواطن األسماك. و0220في عام 
حماية الثروة السمكية بشكل كاف وعلى دارتين المسئولتين لم تستطيعا إثبات أنه تجري التدقيق أن اإل

ومنذ اعتماد سياسة  ،األخيرة 33النحو المطلوب بموجب قانون مصايد األسماك. ففي السنوات الـ 
 .(02المواطن لم يتم تنفيذ إال جزء من السياسة. )انظر العرض رقم 

راتيجية الجيدة لمصايد وبما أن تركيز هذا الدليل هو استدامة الثروة السمكية، فإن السياسة أو االست
هداف التي يجب األسماك المستدامة من المحتمل "أن تشمل  أو أن تصاحبها مجموعة من األ

نحو تحقيق هذه األهداف... وفي بعض  الذي تم احرازهتحقيقها والمؤشرات التي تقيس التقدم 
ية والدول الموقعة الحاالت، قد تسعى األهداف إلى تفعيل اإللتزامات التي تضعها الحكومات المحل

على المعاهدات الدولية. وغالبا  ما تكون المؤشرات حلقة وصل حيوية لضمان مساءلة الحكومات 
 عن أدائهم مقابل أهداف التنمية المستدامة."

. التنمية المستدامة: دور أجهزة الرقابة 0224مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، 
www.environmental-. ومتوفر على العنوان اإللكتروني التالي: 0.00 الفقرة 0العليا، الجزء 

auditing.org 
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 األدوات االقتصادية والحوافز

تستخدم الحكومات المنح والقروض واإلعانات والضرائب ورسوم االستخدام ورسوم الخدمة كأنواع 
استخدام هذه األدوات على أساس التشريعات يقوم  دوات السياسة. وفي بعض الحاالت،أخرى من أ

المالية أو التشريعات الخاصة بمصايد األسماك. واألمر يتطلب الحرص في تقديم الحوافز واإلعانات 
كاستثمارات إضافية في صناعة صيد األسماك ألن ذلك يسهم في تفاقم مشكلة استنزاف الثروة 

 ضعف في إدارة مصايد األسماك.لعندما يكون مصاحبا   وخصوصا  السمكية، 

أجرت هيئة التدقيق في اليابان عملية تدقيق نظامي حول المدفوعات تحت بند  0221في عام 
 اإلعانات التي تمنح للصيادين في اليابان. كان القصد منها هو أن يتخلص الصيادين من القوارب 

لغرض من التدقيق هو تقييم انتظام السياسات المحلية لمصايد أو المعدات غير الضرورية. وكان ا
 (03األسماك. )انظر العرض رقم 

 تقييم التأثير البيئي

تستخدم تقييمات التأثير البيئي لدراسة المشاريع والبرامج والسياسات، أو األنشطة لضمان أن التأثير 
بعين االعتبار قبل سن التشريعات.  المحتمل على البيئة، وعلى الثروة السمكية كذلك، قد تم أخذه

وتعتبر عملية تقييم التأثسر البيئي من أدوات التخطيط الضرورية، نظرا  لألضرار الجسيمة التي يمكن 
أن يتسبب بها اإلنسان على البيئة. إن الفشل في النظر في مثل هذه األضرار ووضع تدابير 

و تشغيل المشروع يمكن أن يؤدي إلى تدهور التخفيف المناسبة قبل وضع السياسة، أو البرنامج، أ
ضرار بصحة اإلنسان، إضافة إلى التكاليف االقتصادية. في بعض الحكومات، كبير في البيئة، واإل

 تقييم التأثير البيئي يكون متضمنا  في تشريعات الدولة. وفي دول أخرى، تعتبر أداة للسياسة.
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 الشراكات التطوعية

بين الحكومات والمنظمات الغير  فاقات الشراكات التطوعية هي ات
ربحية، أو الشركات التي تعمل مع بعضها البعض من أجل تحقيق هدف مشترك دون وجود تشريع 
ملزم. ويمكن أن تكون وسيلة فعالة إلشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة 

 الموارد واألمور البيئية.

لحة في اتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص حصص الصيد من في النرويج، يشارك أصحاب المص
خالل االجتماع االستشاري الخاص بنظم الصيد. وتبدأ عملية التنظيم المحلي لتخصيص الحصص 

تقوم إدارة الثروة السمكية بتقديم  بعد االنتهاء من المفاوضات الدولية بشأن حصص الصيد. أوال  
المقترحات خالل االجتماع االستشاري، والذي يضم ممثلين  مقترحات للتنظيم المحلي، ثم تناقش هذه

عن جمعيات الصيادين، وصناعة صيد األسماك، والنقابات، والبرلمان، والهيئات المحلية، 
والمنظمات البيئية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وكخطوة أخيرة في هذه العملية، تقرر وزارة الثروة 

وزيع الحصص بين السفن وتحدد الالئحة الفنية الطريقة التي السمكية والشؤون الساحلية طريقة ت
 يجب أن تتم بها عمليات الصيد في السنة التي تليها.

 السؤال الرئيسي: ما هي الجهات الرئيسية وما أدوارها ومسئولياتها؟

المدققين بحاجة إلى تحديد المعنيين باألمر الرئيسيين المشاركين في صناعة صيد األسماك عند 
اء عملية التدقيق. ويمكن أن تتعدد الجهات وأن يكون لها مصالح متباينة ومتقاربة. ويجب على إجر 

 المدقق تحديد دور كل جهة، واألنشطة، ومدى التأثير.

قد تشمل الجهات اإلدارات والوكاالت الحكومية على المستوى المحلي )الفيدرالي(، والمقاطعات 
 إطار اإلدارة الحكومية للثروة السمكية من بلد آلخر. والواليات المحلية )البلدية(. ويختلف
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المحلية تكون مسئولة عن هذه  وفي بعض الدول، الوكاالت 
األنشطة. وفي دول أخرى، قد يتم تفويض المسئوليات لمستويات إدارية أقل. الواليات والمقاطعات 

ددة يمكن أن تتباين تباينا  كبيرا . والحكومات المحلية لها صالحيات مختلفة، وأدوارها ومسؤولياتها المح
على سبيل المثال، تميل الحكومات المحلية إلى وضع وصياغة السياسات وتقوم المستويات 
الحكومية األقل بتنفيذ تلك السياسات. وتسن الحكومات الوطنية التشريعات واألنظمة الوطنية، 

والتراخيص. وعلى الرغم من ذلك، فإن والمستويات الحكومية المحلية تستخدم األدوات مثل التصاريح 
موضوع الخاضع المستوى المناسب للهذه القواعد ليست ثابتة ولذلك من المهم بالنسبة للمدققين تفهم 

 هذا المستوى.وطريقة ارتباط المسئول،  حكوميالمستوى الالتسلسل الهرمي للسلطة، و  فيللتدقيق 

مع المدني، وأعضاء الحركات االجتماعية، يجوز للمنظمات غير الحكومية، مثل مؤسسات المجت
والجمعيات المهنية، والمجتمعات المحلية، وقطاعات األعمال والمؤسسات األكاديمية، والمعاهد 

تسليط الضوء على الدور الرئيسي  العلمية أن تؤدي دورا  هاما . وفي بعض الدول، من المهم أيضا  
ذ لدى سكانها اهتمامات واسعة في إدارة الموارد الذي تقوم به المجتمعات الريفية في الدولة، إ

. وأنشأت العديد من الدول مراكز ثقافية وقواعد للبيانات وشبكات الطبيعية التي يديرونها تقليديا  
، وبعض الدول األخرى بدأت بالفعل بذلك والبعض  هاللحفاظ على اإليكولوجية التقليدية ونشر معارف

 تركة للموارد الطبيعية مع المجتمعات الريفية.اآلخر يدرس موضوع اإلدارة المش

باإلضافة إلى دورها في وضع السياسات والتنظيمات، فإن بعض الحكومات تقوم "بالمشاريع 
التنفيذية" في مجتمعاتها، األمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على الثروة السمكية. لذا يجب 

 لتي تديرها الدولة والتي تؤثر على الثروة السمكية.على المدققين تحديد هذه الوكاالت والمؤسسات ا

 

 

 



 

 

 إدارة المنظمات الدولية

63 

 

السياسات واألدوات التي تقابل  السؤال الرئيسي: ما هي 
 التهديدات؟

 خرى:األ تهاأنشط إلى جانبالسلطات مسئولة عن التالي، 

 ضمان تطبيق قوانين الصيد من جانب الجهات العامة والخاصة. 
 إعداد المعايير. 
 تحديد السياسات. 
 ار التراخيص للحد من كمية أو تركيز الملوثات التي ترمى في البيئةاصد. 
 الرقابة لتحديد األضرار البيئية المحتملة. 
 تطبيق العقوبات في حالة انتهاك القوانين. 

 األعمال اإلدارية األخرى لمصايد األسماك قد تشمل ما يلي:

 اعتماد السفن 
 اصدار تصاريح/تراخيص الصيد 
 ك المسموح بصيدهاتحديد كمية األسما 
 تنفيذ القوانين 

، أجرى مكتب المدقق العام لبوتسوانا عملية تدقيق أداء حول صناعة صيد األسماك 0221في عام 
لتحديد مدى تأثير أنشطة الصيد غير المنظم، وعدم وجود إطار للسياسة العامة، واآلليات التنفيذية 

 (0قم على استدامة مصايد األسماك والبيئة. )انظر العرض ر 
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مستويات اإلنفاق العام على  السؤال الرئيسي: ما هي 
 مختلف أدوات السياسة العامة وردود الفعل حيال هذه السياسات العامة؟

عند التدقيق على جانب من جوانب إدارة الموارد السمكية، يكون من الضروري بالنسبة للمدققين فهم 
عن هذا اإلنفاق. ويكون ذلك جزءا  هاما  من سياق النفقات المالية المرتبطة بها ونظم المساءلة 

التدقيق. وجزء كبير من هذه المعلومات تكون متاحة لفريق التدقيق والمتمثلة بالبيانات المالية ووثائق 
 مساءلة الوكاالت الحكومية ذات الصلة ومن خالل المناقشات التي يتم إجراؤها مع المدققين الماليين.

  3الخطوة 

 اضيع الفرعية للتدقيق وتحديد االولوياتاختيار المو 

اآلن يحتاج المدققين إلى تحليل المخاطر واألهمية النسبية ها فيما يتعلق بالقضايا المذكورة في 
 فائدة. ويمكن أيضا  أكثر حتى يتمكنوا من تحديد االجراءات الرقابية األكثر أهمية و  0و  0الخطوات 

رعية لعملية التدقيق. وهناتك طرق عديدة لتحديد المواضيع للمدققين البدء في تحديد المواضيع الف
 الفرعية ذات الصلة بمصايد األسماك.

 تشمل المواضيع المحتملة على التالي:

 الحوكمة الدولية. 
 التشريعات المحلية وتخطيط السياسات. 
 التطبيق. 
 تقييم ومراقبة مصايد األسماك. 
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 الرقابة واإلشراف. 
 لعقوباتتنفيذ القوانين وفرض ا. 

إلى الجزء  (. انظر أيضا  0انظر الرقابة على مصايد األسماك: جدول تصميم التدقيق )الملحق 
 (1، جزء 0األساسي لإلطار المفاهيمي. )انظر الفصل 

التركيز عليها. فالمهم  من ثمبإمكان األجهزة الرقابية تحديد أحد التهديدات الرئيسية للثروة السمكية و 
عليه التحقيق. وفي اختيار الموضوع الفرعي للتدقيق أو المواضيع الفرعية هو تحقيق ما سيركز 

 :وتحديد األولويات، يجب على األجهزة الرقابية النظر في المسائل الرئيسية التالية

 السؤال الرئيسي: ما هي المخاطر الرئيسية التي تواجه الثروة السمكية؟

 جوانب التدقيق األكثر أهمية وفائدة. يجب على الجهاز الرقابي تحليل المخاطر لتحديد 

ذا لزم األمر، يمكن للجهاز الرقابي االستعانة بالخبراء في هذا المجال.  وا 

وبما أن قضايا مصايد األسماك يمكن أن تكون معقدة وصعبة الفهم، فبإمكان األجهزة الرقابية 
 ح بعض النقاط.الحصول على الدعم من الخبراء لمساعدتهم على فهم قضايا معينة أو توضي

 فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستعين أجهزة الرقابة العليا بالخبراء الخارجيين في اآلتي:

 تحديد قضايا أو موضوعات التدقيق 
 المساعدة في تنفيذ عملية التدقيق، أو استكمال بعض األعمال نيابة عن الجهاز الرقابي 

الخصوص األسئلة المتداولة للحصول على لمزيد من المعلومات، انظر الورقة أدناه، وعلى وجه 
 المشورة حول كيفية االستعانة بالخبراء.
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. التطورات واالتجاهات في التدقيق البيئي. 0221مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، 
 auditing.org/-p://www.environmentalhttمتوفر على العنوان اإللكتروني: 

  

 السؤال الرئيسي: هل البيانات المالية للحكومة تعكس التكاليف والخصوم؟

بالنسبة لبعض األجهزة الرقابية، يعتبر مستوى اإلنفاق والمساءلة الحكومية من العوامل األساسية في 
لمحددة لمصايد األسماك وأخذها التدقيق. إذ يمكن تخصيص بعض األموال للتشريعات والتوجيهات ا

 باالعتبار عند التدقيق المالي، أو تدقيق اإلذعان أو األداء.

. التدقيق 0224لمزيد من المعلومات، انظر: مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي، 
 البيئي والتدقيق النظامي. متوفر على العنوان اإللكتروني:

auditing.org-www.environmental/ 

 

 السؤال الرئيسي: هل لدى الجهاز الرقابي التفويض والسلطة الكافية؟

بعد التعرف على المعنيين باألمر، يتعين على الجهاز الرقابي معرفة حدود اختصاصاته. حتى في 
مستوى الوطني )الفيدرالي( والمقاطعات المجال الحكومي، فإنه قادر على التحرك فقط على ال

والواليات المحلية )البلدية(. ويمكن للجهات الفاعلة الخاصة )على سبيل المثال، القطاع الخاص، 
 المؤسسات التي تديرها الدولة، أو المنظمات غير الحكومية( التي تمولها الموارد العامة أن تخضع

 
 

http://www.environmental-auditing.org/
http://www.environmental-auditing.org/
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من عدم وجود سلطة قضائية على بعض الجهات الفاعلة، إال أنه لرقابة الجهاز الرقابي. وعلى الرغم 

يجب على المدققين معرفة هويتهم والدور الذي يلعبونه، إذ يمكن للحكومة أن تنظم أو تؤثر على 
 سلوكهم من خالل أدوات السياسة العامة.

اختيار موضوع السؤال الرئيسي: هل متطلبات إعداد التقارير والجمهور المتوقع يؤثران على عملية 
 التدقيق؟ )بعبارة أخرى، هل مجال التدقيق قابل لإلعالن عنه؟(

 

أواًل وقبل كل شيء، يجب على المدقق أن يقرر ما إذا كانت هناك مصادر مناسبة للمعايير إلجراء 
 التدقيق حول اآلتي، على سبيل المثال:

  بمصايد األسماك؟تتعلق هل وقعت الحكومة اتفاقات دولية 
  (0)الخطوة التهديدات البيئية التي تم تحديدها ( 0)الخطوة ردود الفعل الحكومية هل تعكس 

 هل وضعت الحكومة قوانين وأنظمة خاصة بمصايد األسماك؟ 
 هل لدى الحكومة سياسات أو استراتيجيات إلدارة مصايد األسماك؟ 
  بالثروة السمكية مدرجة في ميزانية الدولة؟ المتعلقةهل المواضيع 
  البيانات المالية الحكومية التكاليف البيئية وااللتزامات؟هل تعكس 
  هل تتلقى الحكومة تمويل خارجي من المنظمات الدولية لتساعدها في الوفاء بالتزاماتها

 الخاصة باالتفاقات الدولية ذات الصلة بمصايد األسماك؟
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 السؤال الرئيسي: كيف تسهم عملية التدقيق بالحكم الرشيد؟

تكون فيها أكثر فعالية لتحسين النهج الحكومي التي أجهزة الرقابة العليا تقدير الجوانب  يتعين على
 في حماية وصيانة الثروة السمكية. ويمكن للمدققين مراعاة الجوانب التالية:

   المستخدمين األساسيين  ما هي اهتمامات مستخدمي التقارير الخاصة بالتدقيق، وخصوصا
 مان(؟)على سبيل المثال، البرل

 ما هي األهمية النسبية لهذا الموضوع بالنسبة ألنشطة الحكومة بشكل عام؟ 
 ما األثر المحتمل لعملية التدقيق؟ هل سيحدث التدقيق فارقا  كبيرا ؟ 
 هل تم إجراء التدقيق على إدارة الموارد السمكية من قبل؟ 

واضيع الفرعية، يمكن للمدقق بعد تحديد الجوانب المفيدة للتدقيق واختيار الموضوع الفرعي أو الم
 البدء في التخطيط لعملية التدقيق.

 

  1الخطوة 

 تحديد منهجيات وأهداف ومواضيع التدقيق

إلى الخيارات في الخطوة الثالثة، يحتاج المدقق إلى تحديد أهداف التدقيق، ومعايير التدقيق،  استنادا  
ي هذه الخطوة، يقدم الدليل السبل الممكنة واستفسارات التدقيق )خطوات البحث(، ومنهجية التدقيق. ف

على وجه التحديد يتعامل مع قائمة من  0لتصميم التدقيق، وتصميم جدول التدقيق. الملحق 
الموضوعات المحتملة، والمخاطر، والمسائل التي يمكن بحثها، والمعايير التي يمكن للمدققين 

 مراعاتها.
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هولندا في تنفيذ وتطبيق سياسة االتحاد  مدى نجاحق في قامت محكمة التدقيق في هولندا بالتحقي
تحقيق أهداف االستدامة. ودعت الدراسة إلى البحث في  وهل تماألوروبي الخاصة بمصايد األسماك 

وحاولت أن تقدم توصيات لتحسين التي تم تحقيقها أسباب الفشل أو عدم كفاية أهداف السياسة 
 وتنفيذ السياسات.

 ات التدقيق )خطوات البحث( على النحو التالي:وكان نطاق استفسار 

 ما هي نتائج سياسة مصايد األسماك من حيث االستدامة؟ 
 ما هي أسباب عدم النجاح؟ 
 كيف يتم تنفيذ السياسة األوروبية الخاصة بمصايد األسماك في هولندا؟ 
 ما هي نتائج السياسات الجديدة للحد من األضرار البيئية؟ 

 
 هي األهداف األكثر أهمية وخطوات البحث في عملية التدقيق؟السؤال الرئيسي: ما 

 فيما يلي بعض خطوات البحث واألسئلة المرتبطة به.

 : تدقيق إدارة مصايد األسماك: تصميم جدول التدقيق0انظر الملحق 

 تشتمل على قائمة من األسئلة البحثية المحتملة واألسئلة البحثية الفرعية. 4و  3األعمدة 

 لمالية واالنتظاماإلدارة ا

 يمكن ألجهزة الرقابة العليا تنفيذ عمليات التدقيق مع التركيز البيئي باستخدام التفويض النظامي
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)المالي وااللتزام(. إذ ليس من الضروري أن يوجد تفويض لتدقيق األداء إلجراء عمليات التدقيق التي 

ذ بعين االعتبار أن غالبية مهارات وخبرات تركز على البيئة. كما يجب على الجهاز الرقابي األخ
الجهاز تتمثل في قضايا التدقيق المالي واإللتزام. ومن المنطقي بالنسبة لهم استخدام هذه التجربة في 

حول التدقيق  ،0224التدقيق البيئي. ويوضح تقرير مجموعة عمل األنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي 
 يات إجراء عمليات التدقيق البيئي باستخدام اإلطار المالي وااللتزام.البيئي والتدقيق النظامي، إمكان

 

التكاليف التي تقع على عاتق الحكومات من جراء وضع وتنفيذ السياسات وااللتزامات البيئية تتزايد 
بشكل ملحوظ. ويجب أن يدرك الجهاز الرقابي أن التكاليف البيئية، والخصوم، وضعف األصول 

عداد وتدقيق البيانات المالية. فالمدقق النظامي سوف يحتاج إلى تقييم مدى على عملية إ تؤثر
 اكتمال ودقة األرقام الواردة في التقارير.

 

إعداد توافق عملية إن الهدف من البيانات المالية للتدقيق هو تمكين المدقق من إبداء الرأي حول 
إطار إعداد التقارير المالية الذي تم تحديده. ويمكن  معبيانات المالية، من كافة الجوانب المادية، لا

     للجوانب المادية أن ترتبط ارتباطا  مباشرا  مع التكاليف البيئية، وااللتزامات، والتأثيرات والنتائج. 
إذ تتطلب عملية التدقيق على البيانات المالية من المدقق مراعاة المسائل البيئية كجزء من التدقيق 

 النظامي.
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بعد الحصول على معلومات وافية حول سير العمل، يقوم المدقق بتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
في البيانات المالية. ويشمل ذلك خطر األخطاء في البيانات بسبب المسائل البيئية، وعلى وجه 

 الخصوص المخاطر البيئية.

 تشمل األمثلة حول المخاطر البيئية ما يلي:

  الناشئة عن التشريعاتتكاليف االلتزام. 
 .تأثير عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة البيئية 

 
يمكن للمدققين التحقيق في األموال العامة في المشاريع والبرامج التي تركز على الثروة السمكية، وأن 

 يستفسر عن التالي:

 يات ولوائح هل األموال التي تنفق على إدارة مصايد األسماك تدار بشكل سليم، ووفقا  لصالح
 اإلنفاق؟

 هل الموارد المالية المخصصة كافية لبرامج الحماية؟ 
 هل تتم مراقبة المصروفات؟ 
 وفق أية معايير تتم عملية صرف األموال؟ 

قام مكتب الرقابة والمراجعة العامة في نيوزلندا بالتحقيق في شكوى مقدمة من قبل  0220في عام 
ضة على صناعة صيد األسماك لتعويض اآلثار البيئية صناعة صيد األسماك بأن الضرائب المفرو 

على األحياء البحرية )مثل طيور القطرس والطيور البحرية األخرى، وأسود البحر، والدالفين( ال يتم 
 استرداد التكاليف وذلك للمساعدة في إجراء بناء علىإنفاقها بشكل سليم. وتم تحديد الضرائب 
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لدى  كان هناك اعتقاد من تأثير الصيد على األنواع البحرية المحمية، ولكنالبحوث الرامية إلى الحد 
على البحث في األنواع األخرى التي لم تتأثر سلبا  كما تعتقد  إن اإلنفاق قد تمصناعة صيد األسماك 

دارة ضرائب الصيد ال تتعاون معا  بفعالية. ولكن  تقرير أن الوكاالت الحكومية المسئولة عن جمع وا 
 إدخال بعض التحسينات.أشار إلى  0221عام لتابعة مال

 (01)انظر العرض رقم 

 

 االلتزام باالتفاقيات والقوانين والسياسات

إجراءات وبرامج وقوانين وأنظمة  توافقلتدقيق على مصايد األسماك معالجة مسألة عملية ايمكن ل
على  تجيب هذه العمليةالدولة. وقد  االستراتيجيات الحكومية مع االتفاقيات الدولية التي تكون وقعتها

سؤال "هل تفي الحكومة بااللتزامات الواردة في المعاهدات والقوانين والسياسات والبرامج؟" وفيما يلي 
 بعض خطوات البحث:

 ات دولية تحمي الثروة السمكية داخل حدود الدولة الجغرافية السياسية يهل هناك اتفاق      
 كة؟أو المناطق المحمية المشتر 

 .هل تتبع الدولة القواعد واالتفاقات التي تحددها االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها 
 هل وضعت الحكومة قوانين وأنظمة لتنفيذ التزاماتها الدولية وسياساتها الداخلية؟ 

 

  هل هناك أي تضارب أو فجوات بين السياسات المحلية الخاصة بمصايد األسماك وقوانين
 الدولة البيئية؟

 هل يجري تنفيذ قوانين ونظم مصايد األسماك على نحو كاف؟ 
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 هل هناك أي تضارب بين السياسات المحلية واالتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة؟ 
وقعت المحكمة األوروبية للمدققين تقريرا  خاصا  عن التفتيش والمراقبة وأنظمة العقوبات المتعلقة 

سمكية في المجتمع. وكان الهدف من هذا التدقيق هو معرفة ما إذا بقواعد المحافظة على الموارد ال
كانت اللجنة والدول األعضاء تقوم باتخاذ الخطوات الالزمة إليجاد نظام فعال للتفتيش والمراقبة 

 (00وفرض العقوبات للحفاظ على الموارد السمكية. )انظر العرض رقم 

 

ترالية ووزارة الدفاع، وهيئة إدارة مصايد األسماك ، كانت دائرة الجمارك األس0001منذ أواخر عام 
االسترالية تجري دوريات في المناطق االقتصادية الخاصة الواقعة في المحيط الجنوبي ألستراليا 
ووقف سفن الصيد التي تعمل بصورة غير قانونية هناك. وبعد التوغل الواسع في المناطق 

بي ألستراليا من قبل سفن الصيد غير القانونية في االقتصادية الخاصة الواقعة في المحيط الجنو 
يقاف الصيد غير القانوني دون إبالغ 0223أغسطس  ، أعلنت الحكومة برنامجا  لردع وكشف وا 

ودون تنظيم في هذه المنطقة. فتعاقدت الحكومة مع سفينة مسلحة قادرة على القيام بدوريات على 
ارة القطبية الجنوبية. وتدعى السفينة "فايكنغ مدار السنة في ظروف مناخية صعبة في شبه الق

 المحيطات".

 

كان الغرض من التدقيق هو تقييم ما إذا كانت الجمارك قد نفذت تدابير فعالة لمكافحة الصيد غير 
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في المحيط الجنوبي. وقد قام التدقيق بفحص إدارة الجمارك وتنسيق 

 (1انين في المحيط الجنوبي. )انظر العرض رقم عمليات لتطبيق القو ال
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 السياسة

التدقيق على السياسات والبرامج في مجال إدارة الموارد السمكية يمكن أن يكون له قيمة كبيرة. 
 وتشمل خطوات االستفسار على ما يلي:

 هل يتم االلتزام بالسياسات الحكومية؟ 
 جه المخزونات السمكية، واألنواع األخرى هل تتعامل السياسات مع أهم التهديدات التي توا

المتضررة من صيد األسماك، والبيئة؟ هل يوجد للسياسات أو االستراتيجيات أهداف وتدابير، 
 وهل هناك نظام للرصد والتقييم؟ وهل يتم استخدامها لمراجعة وتعديل السياسات؟

 مصايد األسماك وغيرها  هل يتم استخدام وتحديد وتنفيذ قوانين السياسات العامة بشأن إدارة
 من األدوات مثل الخطط والميزانيات؟

  ما التغييرات الممكن اقتراحها والتي من شأنها أن تجعل السياسات المحلية تحقق نتائج
 أفضل؟

 
 .قياس األداء ونتائج هذا القياس

تتعرض لها  رامج الحكومية في التعامل مع التهديدات التيبيمكن لتدقيق مصايد األسماك تقييم أداء ال
الثروة السمكية. وقد ترغب األجهزة الرقابية بإجراء التقييم التقليدي المتمثل في الفعالية والكفاءة 

في تقييم العمليات المستخدمة لتحديد وقياس النجاح ونتائج  للبرامج. وقد ترغب أيضا   يةواالقتصاد
 هذه العمليات. على سبيل المثال:

 تحديد النتائج المتوقعة لبرامجها؟هل قامت الوكاالت ذات الصلة ب 
 هل تم وضع المؤشرات والتدابير الالزمة لهذه النتائج، وهل يجري رصدها وتتبعها؟ 
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 هل البيانات المستخدمة في قياس األداء موثوق بها؟ 
 هل تحقق سياسات وبرامج مصايد األسماك أهدافها والنتائج المرجوة منها؟ 
 مج أهدافها والنتائج المرجوة منها، وكيف يمكن التصدي لماذا لم تحقق السياسات والبرا

 ألسباب ذلك؟
 
أجرى مكتب التدقيق الوطني للمملكة المتحدة تدقيقا  لدور وزارة البيئة والغذاء والشؤون  0223في عام 

الريفية في تطبيق اللوائح الخاصة بمصايد األسماك على سفن الصيد في المياه المحيطة بالساحل 
( دور الوزارة في تطبيق 0وصيد األسماك في الموانيء اإلنجليزية. وبحث التقرير بالتالي: )اإلنجليزي 

     ها( فعالية أساليب الوزارة في الكشف، والتعامل مع التجاوزات وردع0لوائح مصايد األسماك )
 ( إدارة أعمال التنفيذ، والتي هي في نهاية المطاف تسعى للحفاظ على الجدوى االقتصادية3)

 (00لصناعة صيد األسماك. )انظر العرض رقم 
 

 المساءلة والتنسيق واإلمكانات

. جهات معنية أخرىما تشمل الموضوعات مثل مصايد األسماك على عدة جهات حكومية و  كثيرا  
ويمكن لألجهزة الرقابية تقييم الطريقة التي تطبق فيها اإلدارات والوكاالت الحكم الرشيد، على سبيل 

آليات  الديههل مسئولياتهم الخاصة بالبرامج واإلجراءات البيئية، و  ى االلتزام باستيفاءمدالمثال، 
 لتنسيق تلك اإلجراءات.

  الخاصة بالجهات ذات الصلة )مثل  والمسائالتبوضوح تحديد األدوار والمسئوليات و هل يتم
 الوزارات واإلدارات(؟
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 هل تم وضع اآلليات الالزمة لتنسيق العمل؟ 
 دى الحكومات ما يكفي من الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ أدوارها ومسئولياتها؟هل ل 
 هل تلقى الموظفين التدريب الكافي؟ 
 هل وضعت الجهات نظم قوية لإلدارة الداخلية؟ 

 
 البحث العلمي والمراقبة

ة حماية الثروة قدرة الحكومة على إجراء البحوث ورصد النظم البيئية بشكل مباشر على كيفيتؤثر 
الخطوات المقترحة وفيما يلي السمكية. ففي كثير من الدول، يتم تحديد هذه المسئولية قانونيا . 

 للبحث:

  هل لدى الحكومة المعرفة العلمية )من داخل الجهة أو على األساس االستشاري( لتحديد
 أولويات أعمالها في إدارة مصايد األسماك؟

 راقبة وضع مصايد األسماك؟هل هناك نظم كافية لتنظيم وم 
  هل تقوم الحكومة بإنشاء وصيانة قواعد بيانات حول مصايد األسماك، سواء في داخل

 الجهة أو بالتعاون مع المؤسسات البحثية؟
 هل يتم تبادل المعلومات بين نظم الرصد المحلية والدولية؟ 
  لمعلومات حول أنشطة الرصد؟االطالع على اهل لدى العامة حق 
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اتفق مكتب المدقق العام في النرويج وغرفة الحسابات في االتحاد الروسي على أن عمل 
عداد قاعدة  حمالت علمية هو شرط أساسي للحصول على تقييم موثوق لحالة المخزونات المشتركة وا 
علمية لتحديد الحصص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والصيد الرشيد. وتستند التقديرات لحجم 

حصاءات مصايد األسماك. المخز  ون من الموارد البحرية الحية على بيانات من الحمالت البحثية وا 
إنما األرقام الكبيرة غير المسجلة ألنشطة صيد األسماك مصدر ال يمكن االعتماد عليه، مما يزيد 

حد من أهمية البيانات البحثية كأساس لتقدير المخزونات. وعندما يتجاوز مستوى الصيد الفعلي ال
الوقائي، يصبح من الضروري رصد التطورات عن كثب من خالل الحمالت البحثية. وقد واجه 

 الفترة العلماء من كل من النرويج وروسيا مشاكل في تنفيذ حمالت أبحاثهم كما هو مخطط لها في
. ورأى الجهازين النرويجي والروسي أن هذا الوضع لم يكن مرضيا  ألن إجراء 0221 – 0224
 إلى أن تقديرات موثوق بها حول المخزون فضال   للتوصل إلى ضروريت العلمية أمر الحمال

 مبينية على أسس علمية.  تكون الحصصب الخاصة توصياتال

 

وقد وافق الجهازين النرويجي والروسي على متابعة إجراء عملية تدقيق موازية على مدى 
نتائج التدقيق في جعل إدارة الموارد  مدى إسهام(. وستقيم المتابعة 0202 – 0221ثالث سنوات )

البحرية الحية المشتركة في بحر بارنتس وبحر النرويج أكثر كفاءة وفعالية وعما إذا كان التدقيق قد 
عادة الشحن في هذه المناطق المحيطية.  )انظر ساعد في حل مشاكل الصيد غير القانوني وا 

 (01العرض رقم 
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عامة في نيوزلندا على والمراجعة ال مكتب الرقابة  دقق
كافية لضمان أن العلومات للمإدارة مصايد األسماك، ووزارة الثروة السمكية،  مدى امتالك كل من

 مصايد األسماك تدار بطريقة
مستدامة، وبإمكاناتها االقتصادية الكاملة. وكانت المخاطر ذات شقين، وهما: أن بعض المخزونات 

ر ببقاء بعض المخزونات، وأن بعض األنواع تم اصطيادها كانت تتعرض للصيد الجائر، مما يخاط
بأقل من الحصة المسموح بها، مما يحرم نيوزلندا من دخل الصادرات، وتقليل فرص العمل في 

 (01)انظر العرض رقم صناعة صيد األسماك، وخفض اإليرادات الضريبية. 

 

 التوعية العامة

الدولية من العناصر المهمة التي تحتاج إلى التوعية ما تكون برامج حماية البيئة الوطنية و  غالبا  
العامة. ويمكن أن تنفق مبالغ طائلة من األموال حتى ولو لم يتم قياس نتائج هذه البرامج التوعوية. 

 ور أخرى، الخطوات التالية للبحث:ميمكن أن تشمل أجهزة الرقابة العليا، من بين أ

 من أجل التوعية العامة في كل مرحلة من  هل تقوم الحكومة بتخصيص المبالغ الالزمة
 مراحل السياسة )اإلعداد والتخطيط والتنفيذ والتقييم(؟

 دارة مصايد األسماك؟  هل تتشجع الحكومة القطاعين العام والخاص لحماية وا 
 هل دمجت الحكومة اهتمامات مصايد األسماك في استراتيجياتها للتوعية العامة؟ 
 وعية العامة؟الحكومة نتائجها لت قيسهل ت 
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 إبالغ الجهات األخرى والعامة

يمكن لمتطلبات اإلبالغ عن السياسات العامة أن تكون مصدرا  هاما  من أدلة التدقيق. على سبيل 
ات البيئية الدولية تتطلب من الحكومات الوطنية إعداد التقارير إلى وكاالت يالمثال، العديد من االتفاق

الدولية األخرى )مثل المنظمات المانحة(. كذلك، قد يكون مطلوبا من  األمم المتحدة أو الوكاالت
الجهات الخاضعة للرقابة داخل بلد ما أن تقدم تقريرا  إلى الهيئات التنظيمية وبدورها، تقدم تقريرا  إلى 

 البرلمان، أو ما يعادله.

 

جراء التي تشم –يجب أن تتوفر الرقابة المالئمة والتقارير، وعمليات المساءلة  ل جمع البيانات وا 
التحليالت، واإلبالغ عن النتائج. ويمكن لألجهزة الرقابية ضمان توافق مثل هذه التقارير مع المعايير 

 والقواعد واللوائح المناسبة. وقد تبحث األجهزة الرقابية فيما يلي:

 كيف تبلغ اإلدارات والوكاالت عن نتائجها؟ 
  الوطنية والدولية بما يخص التقارير؟ هابالتزاماتهل تفي الوكاالت واإلدارات 
 .هل المعلومات المقدمة ذات نوعية جيدة ودقيقة؟ وهل تم عمل أي مراجعة مستقلة 

 
 الفصل الثالث: أمثلة لتدقيق مصايد األسماك

الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تزويد األجهزة الرقابية بالمعلومات حول عمليات التدقيق الخاصة 
 ك من مختلف أنحاء العالم لتوضيح المسائل وعمليات التدقيق والمنهجيات المتبعة. بمصايد األسما
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عن تاريخ وأهداف عمليات التدقيق  وبعض األمثلة تشمل معلومات 
والتوصيات، باإلضافة إلى متابعة  ونطاقها والمعايير والنتائج 

شارة إلى التقرير الكامل المحمل ت الرقابة الالحقة من قبل الحكومة أو الجهاز الرقابي، واإلءاإجرا
 على االنترنت.

تمثل أمثلة عن عمليات التدقيق على مصايد األسماك من مختلف أقاليم  02 – 1المالحق 
 معظم األسئلة بتدقيق األداء.تتعلق األنتوساي. و 

  1 العرض

 أمثلة حول عمليات تدقيق مصايد األسماك

 قيقعنوان تقرير التد نوع التدقيق الدولة عرضال

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون  تدقيق األداء استراليا 1
تنظيم في المحيط الجنوبي، دائرة 

 الجمارك االسترالية
تقرير المدقق العام حول إدارة مصايد  تدقيق األداء بوتسوانا 0

األسماك الذي يقوم به قسم الثروة السمكية 
التابع إلدارة الحياة البرية والحدائق 

 .0221ة، الوطني
تدقيق األداء لحماية المواطن الطبيعية  تدقيق األداء كندا 02

 0220لألسماك، 
الدنمارك، استونيا،  00

فنلندا، ألمانيا، 
التفيا، لتوانيا، 
بولندا، روسيا، 

تدقيق األداء 
 واإلذعان

التقرير النهائي المشترك حول تدقيق 
دارة ورصد مصايد  الرقابة البيئية وا 

اك في بحر البلطيق. )عمليات األسم
 التدقيق المنسقة/الموازية(
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 السويد
المحكمة األوروبية  00

 للمدققين
تقرير خاص حول نظم المراقبة والتفتيش،  تدقيق اإلذعان

وفرض العقوبات المتعلقة بقواعد 
المحافظة على الموارد السمكية في 

 المجتمع
ي مشروع مساهمة الجهات المانحة ف التدقيق النظامي اليابان 03

التخلص من مراكب/معدات الصيد غير 
الضرورية وجمع الجهات المانحة لدعم 
مشروع تشجيع وقف صيد األسماك، 

 . )متوفر باللغة اليابانية فقط(0221
تدقيق األداء على إدارة مصايد األسماك،  تدقيق األداء المغرب 04

 . متوفر باللغة الفرنسية والعربية(0221
 مصايد األسماك المستدامة ألداءتدقيق ا هولندا 01
المعلومات المطلوبة لإلدارة المستدامة  تدقيق األداء نيوزلندا 01

. وزارة الثروة 0000لمصايد األسماك، 
المعلومات  حولالسمكية: تقرير المتابعة 

المطلوبة من أجل اإلدارة المستدامة 
 0221لمصايد األسماك، 

 

تب المدقق العام في النرويج لبحث مك دقيق األداءت النرويج وروسيا 01
إدارة ومراقبة الموارد السمكية في بحر 

 0221بارنتس وبحر النرويج، 
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تقرير المدقق العام المقدم للبرلمان حول  تدقيق األداء جنوب افريقيا 01
تدقيق األداء بخصوص معالجة مسألة 
مصادرة أسماك األبالون من قبل وزارة 

سياحة، يونيو الدولة للشؤون البيئية وال
0220 

تنفيذ القوانين الخاصة بمصايد األسماك،  تدقيق األداء المملكة المتحدة 00
 0223ابريل 

 0223دراسة إدارة الموارد السمكية  تدقيق األداء النرويج 02
 

  . عرضال

ترالية، استراليا، الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في المحيط الجنوبي، دائرة الجمارك االس
0220  

 التاريخ

، ودائرة الجمارك األسترالية ووزارة الدفاع، وهيئة إدارة مصايد األسماك 0221منذ أواخر عام 
تقوم بمراقبة المناطق االقتصادية الخاصة الواقعة في المحيط الجنوبي  (AFMA)األسترالية 

 التوغل الواسع فياالسترالي ووقف سفن الصيد التي تعمل بصورة غير قانونية هناك. وبعد 
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المناطق االقتصادية الخاصة   

، أعلنت 0223الواقعة في المحيط الجنوبي ألستراليا من قبل سفن الصيد غير القانونية في أغسطس 
يقاف الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في هذه المنطقة.  الحكومة برنامجا  لردع وكشف وا 

حة قادرة على القيام بدوريات على مدار السنة في ظروف مناخية فتعاقدت الحكومة مع سفينة مسل
 صعبة في شبه القارة القطبية الجنوبية. وتدعى السفينة "فايكنغ المحيطات".

 مجال وهدف التدقيق

فعالة لمكافحة الصيد غير القانوني التدابير للالجمارك  مدى تنفيذكان الهدف من التدقيق هو تقييم 
يم في المحيط الجنوبي. وقد قام التدقيق بفحص إدارة الجمارك وتنسيق العمليات دون إبالغ ودون تنظ

 بوجه خاص على ما يلي: زلتنفيذ القوانين في المحيط الجنوبي، مع التركي

  .عداد التقارير، وعما إذا تم تحقيق النتائج المرجوة  الطريقة التي يتم بها تقييم أداء البرامج وا 
 لمصلحة اآلخرين لتحقيق نتائج البرنامج.التنسيق مع جهات أصحاب ا 
 .دارة العقود دارة الموارد البشرية والمادية وا   إطار عمل التخطيط التشغيلي، وا 
 .إدارة نشر وتشغيل األصول البحرية للبرنامج 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
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سفينة قادرة على القيام بالدوريات.  دارة  قامت الجمارك باقتناء وا 
تتجاوز هدفها المتمثل في مارك الج كانت  على نحو مستمر،و 

دون أن تتعدى حدود ميزانيتها. وقد انتهت الجمارك  دورية بحرية سنويا   022إجراء ما ال يقل عن 
من المفاوضات مع فرنسا )التي تتشارك مع أستراليا في الحدود الجنوبية للمحيط الجنوبي( للقيام 

سماك الخاصة بالسمك المسنن. وقد نتج عن بدوريات مشتركة في المحيط الجنوبي لمراقبة مصايد األ
هذا التعاون زيادة فعالية الدوريات التي تقوم بها كلتا الدولتين من خالل تقليل احتمال ازدواجية 
الجهود من جراء تكرار الدوريات في المحيط الجنوبي، وزيادة عدد الدوريات، والوقت الذي تستغرقه 

وقد شوهدت سفينة صيد واحدة غير قانونية وتم حجزها في الدوريات في مراقبة المحيط الجنوبي. 
المنطقة االقتصادية الخاصة الواقعة في المحيط الجنوبي ألستراليا. وهذا المستوى المنخفض لألنشطة 

برنامج الحماية في تحقيق إحدى النتائج المرجوة وهي حماية السمك  نجاحغير القانونية يدل على 
يد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. وقد نفذت الجمارك بنجاح المسنن في استراليا من الص

التدابير الخاصة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في المحيط الجنوبي. ومن 
المهم أن تستمر الجمارك بتحديث تقييمها حول تهديدات الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 

ن توفير هذه الضمانات ودعم القرارات المتعلقة بالسياسة العامة حول تنظيم. ولتمكين الجمارك م
ومدى ، الصيغة المستقبلية للبرنامج، يجب عمل التالي: اتباع طريقة تقدم تقييما  ألداء البرنامج

النتائج المرجوة، وعمل خطة استراتيجية للقيام بدوريات في  تحقيق مساهمة أنشطة البرنامج في
 32وتحديد الخيارات الخاصة بالدوريات أمام الحكومة بعد انتهاء البرنامج في المحيط الجنوبي، 

 .0202يونيو 
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والمشورة من الوكاالت األخرى  تتلقى الجمارك الخدمات 
سفينة فايكنغ المحيطات من شركة خاصة. ويمكن  باستئجارالتابعة للحكومة االسترالية. وقد قامت 

رة العقد عن طريق التحديد الواضح ألدوار ومسئوليات مدير العقد تحسين إجراءات الجمارك على إدا
 في الجمارك.

 

 المرجع

، الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم  0220 – 0221مكتب التدقيق الوطني األسترالي، 
 في المحيط الجنوبي. متوفر على الموقع اإللكتروني التالي: 

audit_report_06.pdf-9-www.anao.gov.au/uploads/documents/2008 

 2 عرضال

بوتسوانا، تقرير المدقق العام حول إدارة مصايد األسماك من قبل قسم الثروة السمكية، إدارة الحياة 
 .0221البرية والحدائق الوطنية، 

 ألعلى لبوتسوانا: التدقيق على مصايد األسماك في المياه العذبةجهاز الرقابة ا

، أجرى مكتب المدقق العام في بوتسوانا عملية تدقيق أداء حول صناعة صيد 0221في عام 
األسماك لتحديد مدى تأثير أنشطة الصيد غير المنظم، وعدم وجود إطار للسياسة العامة، واآلليات 

 األسماك والبيئة.التنفيذية على استدامة مصايد 

 

 

http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2008-9-audit_report_06.pdf
http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2008-9-audit_report_06.pdf
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 التدقيقأهداف 

تحديد ما إذا كان لدى قسم الثروة السمكية التابع إلدارة الحياة البرية والحدائق الوطنية التوجيهات 
هل ( 0واآلليات التنفيذية الكافية إلدارة وحماية صناعة صيد األسماك من خالل تحديد ما يلي: )

كمية المعلومات التي تم جمعها لوضع خطط لإلدارة  (0لقسم إطار سياسة بأهداف واضحة )ا يمتلك
تدام سالطويلة األمد واستراتيجيات استخدام مصايد األسماك لتوفير الحماية، واللوائح واالستخدام الم

 ( هل تم إجراء عمليات4( كيف أثر الصيد المفتوح على الثروة السمكية )3للموارد )
زاماته لحماية البيئة المائية، على النحو المحدد في أنجز القسم الت هل( 1التفتيش الروتينية )

كان هناك رقابة مناسبة  هل( 1على مصايد األسماك ) افريقيأبروتوكول تنمية المجتمع جنوب 
 متبعة.

 

 النطاق

شمل التدقيق الجوانب الخاصة بالسياسة، وتقييم المخزون السمكي، والرقابة على حماية الثروة 
 ، وعمليات التفتيش والتدريب والرقابة واإلبالغ.السمكية ومواطن األسماك

 

 المعايير

  ومسودة التشريعات الخاصة بمصايد األسماك5791قانون حماية الثروة السمكية لعام ، 
 الخطط االستراتيجية 
 مجتمع التنمية الجنوب أفريقي، البروتوكول الخاص بمصايد األسماك 
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 النتائج

 ها تقديم التوجيهات الضرورية لصناعة صيد لم يضع القسم إطار سياسة يت م من خالل
 األسماك. 

  قديمًا وال يغطي كافة جوانب الصيد مثل:  5791أصبح قانون حماية الثروة السمكية لعام
 إدارة المخزون السمكي

  ها" والجهود التي يجب أن تبذل عدم وجود بيانات حول حجم األسماك التي "تم اصطياد
لتقليدية )الصنارة والسطل( وأنشطة الصيد الترفيهية والتنافسية لممارسة أنشطة الصيد ا

 لقياس إجمالي حجم الصيد من جراء تلك األنشطة
 
 

 التوصيات

 وضع سياسة خاصة بمصايد األسماك 
  مراجعة قانون حماية الثروة السمكية الكتشاف أوجه القصور واالختالفات بين القانون

 الحالي ومتطلبات الصيد الحالية
  هداف واضحة إلدارة وحماية الثروة السمكيةوضع  أ
 إنشاء آليات موثوقة لرصد واإلبالغ عن االستخدام المستدام للموارد 
 وضع وتطبيق اللوائح الخاصة بمصايد األسماك 
  وضع استراتيجيات إدارية قصيرة وطويلة المدى 
 إعداد الخطط التشغيلية على كافة المستويات 
 تحسين جودة البيانات 
 يانات المخزون السمكي بشكل منتظمتحليل ب 
 .إعداد تقارير فعالة متناسقة وذات صلة 
 المراجعة الدورية للمبادرات لتحديد مدى الفاعلية 

 

 المصادر

. ومتوفر على الموقع التالي:  5001، 5جمهورية بوتسوانا: تقرير تدقيق األداء رقم 
auditing.org-ww.environmenta;w 

 

 

http://www.environmenta;-auditing.org/
http://www.environmenta;-auditing.org/
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  10العرض رقم 

 1002كندا. تدقيق األداء لحماية مواطن األسماك ، 

 التاريخ

، فإن حكومة كندا االتحادية هي المسؤولة عن سواحل البحر 0111بموجب القانون الدستوري لعام 
لية التي تستهدف حماية ومصايد األسماك الداخلية. ويشمل قانون مصايد األسماك على األحكام التا

 مواطن األسماك من بعض األنشطة البشرية:

  ،أحكام حماية مواطن األسماك التي تحظر إجراء التغييرات الضارة، أو إحداث خلل       
 أو تدمير لمواطن األسماك.

  أحكام منع التلوث تحظر ترسيب المواد التي تتسبب باألذى والضرر على الصحة في المياه
 فيها األسماك.التي تعيش 

 هدف التدقيق

تحديد ما إذا كانت مصايد األسماك والمحيطات الكندية، والبيئة الكندية يمكن أن تثبت أنها كانت 
تطبق قانون مصايد األسماك، وسياسة المواطن الطبيعية وااللتزام بتنفيذ السياسات من أجل حماية 

 لبشرية.مواطن األسماك من اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة ا

 النطاق والنهج

تضمنت عملية التدقيق البرامج واألنشطة التي تدعم إدارة وتنفيذ األحكام والسياسات الحكومية 
السابقة.  كما تضمنت ترتيبات معينة مع المقاطعات وغيرها من الجهات التي تدعم إدارة وتطبيق 

، وفحص الوثائق وقواعد البيانات   هذه األحكام. وقد شمل هذا النهج  مقابالت مع اإلدارة والموظفين
 لمصايد األسماك والمحيطات الكندية، ونماذج من إجراءات التطبيق ، وتحليل اإلجراءات اإلدارية.

 

 

 المعايير
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 ركز التدقيق على التالي:

قانون مصايد األسماك    إدارة وتطبيق أحكام
 بطريقة عادلة، وواضحة، ومتسقة لتحقيق أهداف السياسة العامة.

 راءات المساءلة عن المسؤوليات المحددة التي تديرها المقاطعات والجهات األخرى نيابة إج
 عن اإلدارتين.

 .اتباع نهج التكيف لتحديث برنامج المواطن الطبيعية 
 .قياس واإلبالغ عن مدى مساهمة البرامج واألنشطة في تحقيق السياسات 

 
 التوصيات:

 ركزت التوصيات على التالي:

  اإلدارات.التعاون بين 
 .اإلجراءات الالزمة لتطبيق سياسة المواطن الطبيعية بحذافيرها 
  الحاجة إلى وجود مؤشرات لتقييم التقدم حول تحقيق أهداف سياسة المواطن الطبيعية على

 المدى الطويل لتحقيق مكاسب إجمالية صافية في مواطن األسماك.
 المشاريع. تطبيق ضمان الجودة على أساس المخاطر وذلك عند تحويل 
 .مراقبة الفعالية وااللتزام 
 .مدى فعالية آليات المساءلة في الترتيبات التي تجرى مع األطراف األخرى 
  الحاجة إلى وضع أهداف واضحة ورصد توقعات للنتائج، والمساءلة لتحقيق النتائج المرجوة

 ألحكام قانون منع تلوث مصايد األسماك.
  إلدارة أحكام قانون منع تلوث مصايد األسماك.الحاجة إلى نهج قائم على المخاطر 
 .تطبيق ضمان الجودة والممارسات الرقابية 
 .مدى دقة وأهمية وتطبيق أحكام قانون مصايد األسماك 

 
 
 

 المرجع:
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مكتب المدقق العام في كندا،  0220. تقرير ربيع عام 0220
المستدامة، ومتوفر على الموقع  لمفوض البيئة والتنمية 

 التالي: اإللكتروني

 www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/ arl_cesd_200905_01_e_32511.html 
 

 11العرض رقم 

دارة مصايد األسماك ومراقبة بحر  التقرير النهائي المشترك حول مراقبة عملية التدقيق البيئي وا 
بها مكتب التدقيق الوطني في الدنمارك ، ومكتب التدقيق الوطني في استونيا ،  البلطيق التي يقوم

ومكتب التدقيق الوطني في فنلندا ، وغرفة الرقابة العليا في ألمانيا االتحادية ، ومكتب تدقيق الدولة 
ة بولندا ، في التفيا ، والمكتب الرقابي للدولة في جمهورية ليتوانيا ، وغرفة الرقابة العليا في جمهوري

 .0221وغرفة الحسابات في االتحاد الروسي ، ومكتب التدقيق الوطني في السويد ، 

 التاريخ

أجرت أجهزة الرقابة العليا لكل من الدنمارك ، استونيا ، فنلندا ، ألمانيا ، التفيا ،  0221في عام 
دا رة ومراقبة مصايد األسماك في ليتوانيا ، بولندا ، روسيا ، والسويد عملية تدقيق للمراقبة البيئية وا 

 بحر البلطيق.

 هدف التدقيق

كان الهدف العام من الجزء األول لعملية التدقيق هو تقييم ما إذا كانت الدول الموقعة على اتفاقية 
، وكيف (COMBINE)هلسنكي تمتثل لمعايير الرصد التعاوني في البيئة البحرية لبحر البلطيق 

( أن تؤثر على الرقابة الوطنية. وكان الهدف العام من BSAPطيق )يمكن لخطة العمل في بحر البل
 الجزء الثاني للتدقيق هو إجراء مراجعة إلدارة ومراقبة مصايد األسماك في بحر البلطيق.

 

 

 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/
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 النطاق

قسمين : شاركت ألمانيا ، التفيا ،  تم تقسيم عملية التدقيق إلى 
بمراقبة البيئة في بحر البلطيق. وشاركت استونيا ،  وبولندا ، والدنمارك في الجزء األول حيث قاموا

فنلندا ، ليتوانيا ، روسيا ، والسويد ، والدنمارك في الجزء الثاني حول إدارة ومراقبة مصايد األسماك 
 في بحر البلطيق.

 المعايير

 اتفاقية هلسنكي 
  معايير الرصد التعاوني في البيئة البحرية لبحر البلطيق(COMBINE) 
 خطة العم( ل في بحر البلطيقBSAP) 

 
 نتائج التدقيق والتوصيات

 أظهرت نتائج مراجعة تدقيق األداء في بحر البلطيق )الجزء األول من التقرير( التالي:

 (COMBINE)راعت الدول المشاركة في برامجها الوطنية الرقابية المتطلبات التي وضعها برنامج 
. وال تستند شبكة قياس 3/  00( رقم HELCOMحيث قامت بتنفيذ توصية لجنة هلسنكي )

(COMBINE)  على البحث العلمي، لذلك ، فإن عدد وتوزيع محطات قياس(COMBINE)  يظهر
تباينا كبيرا بين دول لجنة هلسنكي. وهناك خطر جدي وهو أن محطات القياس التي تعتبر مهمة 

 على نحو كاف. للنظام اإليكولوجي في بحر البلطيق ككل لن يتم التمكن من مراقبتها

لم يتم استيفاء سوى جزء من االتفاقات المتعلقة باإلبالغ عن المعلومات في الوقت المناسب إلى 
، وخصوصا  (ICES). فالبيانات المتوفرة لدى مجلس (ICES)المجلس الدولي الستكشاف البحار 

كة أن تضمن توفير حول العوامل البيولوجية والمواد الخطرة ، غير كاملة. ويجب على الدول المشار 
 التقارير والبيانات المتفق عليها في صيغة البيانات وفي الوقت المناسب.
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المنتظمة العتماد    اجراء المراجعات
المختبرات من قبل هيئات مستقلة تعمل على التحقق من االلتزام بمعايير الجودة التي تعتبر 

 ال تضمن االلتزام. (COMBINE)ل هامة لعملية المراقبة. الشروط الحالية الواردة في دلي
من أجل ضمان أن المراقبة تلتزم بالمعايير الموحدة لضمان الجودة ، يجب على الدول 

 .01201المشاركة أن تتفق على أن جميع المختبرات المشاركة معتمدة وفقا لمعيار ايزو 

 ويجب أن تتم تقوم الدول المدققة بإجراء المقارنات بشأن التحليل الكيميائي على نحو كاف .
عمليات المراقبة البيولوجية في المناطق المعزولة ، على سبيل المثال فيما يتعلق باآلثار 

 البيولوجية.
  يقتصر برنامجCOMBINE) على رصد التتريف  )(eutrophication)  والملوثات في

بحر البلطيق. إن نهج النظام اإليكولوجي لخطة عمل بحر البلطيق يؤدي إلى فرض 
بات إضافية لرصد التنوع البيولوجي. ولذلك سيكون من الضروري تعزيز مراقبة متطل

مؤشرات الوضع البيئي. وهذا النهج سيتداخل مع غيره من االلتزامات الدولية ، التي تدعو 
 أيضا للمراقبة البيولوجية.

 
 11العرض رقم 

تقارير الوضع الوطني  ( . واتباعا  لخطوات(COMBINEيجب على الدول المشاركة مراجعة برنامج 
بشأن المراقبة ، يتعين إعداد تقرير عن الوضع العام يصف جميع أنشطة المراقبة وااللتزامات والبحث 
في معالم بحر البلطيق بأكملها. وعالوة على ذلك، يجب إجراء تحليل علمي لتحديد المؤشرات التي 

 يتعين رصدها وتحديد زمنها ومواقعها.

رة مصايد األسماك والمراقبة في بحر البلطيق )الجزء الثاني من التقرير( ما وقد أظهرت مراجعة إدا
 يلي :
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تعمل مع عناصر تقييم    جميع الدول المعنية
المثال، الهبوط غير  المخاطر )على سبيل 
األداء ومقاييس فعالية  المسجل( ومؤشرات 

م هيئات مراقبة مصايد الرقابة على مصايد األسماك. إذ لديهم كل األطر القانونية التي تنظ
األسماك واإلجراءات الالزمة لفرض العقوبات في حال انتهاك النظم القانونية لمصايد 
األسماك في بحر البلطيق. وما يمثل عقبة رئيسية أمام ضوابط مصايد األسماك هو عدم 

 وجود نظم مراقبة فعالة لمصايد األسماك التي تدعم الرقابة المبنية على المخاطر.
ظر إلى الحاجة إلى إنشاء مراقبة أكثر فعالية لمصايد األسماك في بحر البلطيق ، فمن بالن

الضروري تنفيذ استراتيجيات رقابية تكون مبنية أكثر على أساس المخاطر وقياس استخدام 
موارد رقابة مصايد األسماك. وتعد مسألة اتساق البيانات وموثوقيتها ومؤشرات األداء أشياء 

أساسي من أجل تحقيق الرقابة الفعالة لمصايد األسماك وتقييم أثر ضرورية وشرط 
 استراتيجيات الرقابة على مصايد األسماك.

  يتم إدخال حصيلة الصيد في السجالت والبيانات الخاصة بمراقبة مصايد األسماك ويتم
فحص السجالت، على سبيل المثال مقابل عمليات البيع. ففي كثير من األحيان ال يتم 

حقق من بيانات مراقبة مصايد األسماك بشكل منتظم وال يجري تقديم دعم فعال من جانب الت
 نظم المعلومات االلكترونية لمصايد األسماك.

من المهم التركيز على وضع وتطبيق نظام السجالت اإللكترونية ودعم إجراءات الفحص 
اصة بمصايد األسماك الدقيق لبيانات رقابة مصايد األسماك من خالل نظم المعلومات الخ

 التي تعمل بشكل جيد.

  هناك اختالفات كبيرة بين الدول ، على سبيل المثال في الخبرة ، والتدريب ، واستراتيجية
 الرقابة.

من المهم أن تواصل دول بحر البلطيق العمل مع بعضها البعض بشكل وثيق ، من حيث 
تسبة في إطار مراقبة مصايد األسماك تقاسم المعارف ، وبناء وتطوير الخبرات اإليجابية المك

 واألنشطة الرقابية.
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االتحاد األوروبي بتنظيم    تقوم الدول األعضاء في
السياسات الهيكلية لاللتزام  حصص الصيد ووضع 
األوروبي. وهناك اختالفات  بلوائح االتحاد 

راقبة كبيرة بين نظم حصص الصيد الوطنية وبين السياسات الهيكلية. يتم تطوير ودعم وم
استراتيجيات االستخدام المستدام ومتعدد األغراض من الموارد السمكية من قبل السياسات 

 (.CFPالوطنية لمصايد األسماك وسياسة االتحاد األوروبي المشتركة لمصايد األسماك )
من أجل إقامة تعاون معقول وفعال في مجال الثروة السمكية والحفاظ على الموارد البحرية 

بحر البلطيق ، فإنه من الضروري أن يوقع االتحاد الروسي واالتحاد األوروبي الحية في 
اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثروة السمكية والحفاظ على الموارد الحية البحرية في بحر 

 البلطيق.

  تقوم الدول بإجراء التحقيقات العلمية حول المخزونات السمكية المستدامة ، وتوفير هذه
 .(ICES)للمجلس الدولي الستكشاف البحار المعلومات 

من األهمية أن تكون البيانات الخاصة بالمراقبة الفعالة لمصايد األسماك وسياسات مصايد 
 األسماك المستدامة في بحر البلطيق موثوقة وصحيحة.

 

 المراجع

يق الوطني مكتب التدقيق الوطني في الدنمارك ، ومكتب التدقيق الوطني في استونيا ، ومكتب التدق
في فنلندا ، وغرفة الرقابة العليا في ألمانيا االتحادية ، مكتب تدقيق الدولة في التفيا ، والمكتب 
الرقابي للدولة في جمهورية ليتوانيا ، وغرفة الرقابة العليا في جمهورية بولندا ، وغرفة الحسابات في 

لتقرير النهائي المشترك حول تدقيق . ا0220االتحاد الروسي ، ومكتب التدقيق الوطني في السويد. 
دارة مصايد األسماك ومراقبة بحر البلطيق، متوفرة على العنوان التالي:  الرقابة البيئية وا 

www.environmental - auditing.org 
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 11العرض رقم 

لقوانين المحكمة األوروبية للمدققين. تقرير خاص حول التفتيش والمراقبة، وأنظمة العقوبات المتعلقة با
 .0221الخاصة بالمحافظة على مصدر الثروة السمكية في المجتمع، 

 نبذة عامة

، قامت المحكمة األوروبية للمدققين بتقييم  0221في أحد تقارير تدقيق اإلذعان التي نشرت في عام 
فرنسا النظم المعمول بها في اللجنة في الستة دول الرئيسية األعضاء في الصيد : الدنمارك واسبانيا و 

 وهولندا وايطاليا والمملكة المتحدة.

 الهدف

لمعرفة ما إذا كانت اللجنة والدول األعضاء قد قاموا باتخاذ الخطوات الالزمة إليجاد نظام فعال 
للتفتيش والمراقبة والعقوبات لحفظ الموارد السمكية، تم البحث في أربعة أهداف محددة في التدقيق : 

ويمكن رقابتها بشكل فعال )دون التعليق على اآلراء الفردية( ، )ب(  )أ( هل بيانات الصيد موثوقة
هل نظم التفتيش فعالة بشكل كافي، )ج( هل نظم متابعة التعديات مناسبة وفعالة ،  )د( كم تبعد 

 المخاطر المالزمة الناتجة عن عملية اإلفراط في صناعة صيد األسماك في الواقع.

 النطاق

، لكن اطلعت أيضا  0221للمدققين بشكل رئيسي بتقييم البيانات من عام قامت المحكمة األوروبية 
(. وشمل نطاق التقييم : )أ( موثوقية وفعالية الرقابة على 0221على المزيد من البيانات الحديثة )

بيانات الصيد )ب( فعالية نظم التفتيش  )ج( مالءمة وفعالية نظم متابعة االنتهاكات ،  )د( 
 لة بصناعة الصيد الجائر.اإلجراءات المتص
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 المعايير

في ظل غياب المتطلبات التنظيمية المحددة، فإن المعايير التي تم اعتمادها كانت المعايير المعترف 
 بها من قبل المنظمات الدولية والقابلة للتطبيق بشكل عام في هذا المجال.

 

 النتائج

يرجع ذلك أساسا إلى ضعف الدول األعضاء. بيانات الصيد غير كاملة وال يمكن االعتماد عليها، و 
حيث ال توفر نظم التفتيش ضمانات لمنع التعديات والكشف عنها على نحو فعال. إن إجراءات 
التعامل مع التعديات ال تعني أن يتم تتبع كل التعديات المسجلة ، وحتى عندما يتم تتبعها ال تنتهي 

ات الرادعة محدود. وال تملك المفوضية األوروبية دائما بفرض العقوبات. ولذلك فإن تأثير العقوب
األدوات الكافية التخاذ إجراءات ضد الدول األعضاء لعدم تطبيق التشريعات الخاصة بالمجتمع 

 األوروبي. فاإلفراط بالصيد ينتقص من ربحية الصناعة ويشجع على عدم االلتزام.

 التوصيات

ونظم العقوبات الحالية إلى حد كبير في حال كانت أوصى التقرير بضرورة تعزيز الرقابة والتفتيش 
سياسات مصايد األسماك المشتركة التابعة للمجتمع األوروبي تهدف إلى تحقيق االستثمار المستدام 

 للموارد السمكية. 

 المراجع

بشأن الرقابة والتفتيش  0221لسنة  1. تقرير خاص رقم 0221الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي. 
عقوبات المتعلقة بقواعد الحفاظ على موارد الثروة السمكية في المجتمع باإلضافة إلى ردود ونظم ال
 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/673627.PDFاللجنة: 
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 11العرض رقم 

اليابان. المساهمة في دعم مشروع للتخلص من مراكب الصيد / معدات الصيد غير الضرورية 
 .0221عدات المطلوبة لمشروع الدعم لتشجيع تقنين صيد األسماك، وحساب المسا

 التاريخ

ال تملك هيئة التدقيق في اليابان تاريخا لهذه القضية بمعزل عن النص الكامل الموضح في تقرير 
. و جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية متوفرة فقط باللغة 0221التدقيق عن السنة المالية 

 اليابانية.

 ة عامةنبذ

أجرت هيئة التدقيق في اليابان تدقيق نظامي بخصوص دفع المساعدات لمصايد  0221في عام 
األسماك اليابانية. وكانت الفئة المستهدفة من هذه المساعدات هي فئة الصيادين ممن قاموا 

 بالتخلص من قوارب الصيد أو المعدات غير الضرورية.

 الهدف

 قييم انتظام السياسات الوطنية لمصايد األسماك.كان الهدف من عملية التدقيق هو ت

 النطاق

أنشطة هيئة التدقيق في اليابان قامت بتغطية "مشروع للتخلص من مراكب الصيد ومعدات الصيد 
 .0221-0223غير الضرورية " التي نفذتها وكالة مصايد األسماك خالل السنوات المالية 

 المعايير

 المصروفات الوطنية لمصايد األسماك. المعايير المستخدمة تم تحديدها في
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 النتائج

لم تكن المبالغ مخصصة للفئات المناسبة. فقد كان يدفع الدعم على الرغم من عدم استيفاء 
الصيادين للشروط. حتى لو كانت التكاليف الثابتة لألساطيل المؤهلة للحصول على الدعم قد 

دفع نفس القدر من الدعم المحدد قبل التخلص انخفضت نظرا  النخفاض عدد القوارب ، حيث كانت ت
 من القوارب. ونتيجة لذلك، كانت مبالغ الدعم أعلى من المفروض.

 

 التوصيات

ال يشتمل تقرير التدقيق على توصيات، حيث اتخذت الجهة الخاضعة للتدقيق تدابير عالجية 
 استجابة لكتاب اإلدارة أو استفسارات المدقق.

 رقابة الالحقة التي اتخذتها الحكومة أو الجهاز الرقابي.اجراءات المتابعة أو ال

 0220 – 0221قامت هيئة التدقيق في اليابان بإجراء تدقيق متابعة في عامي 
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 11العرض رقم 

 1001المغرب، تدقيق األداء على إدارة مصايد األسماك، 
 

 األهداف

 التأكد أن إدارة المصايد البحرية:

  اضحة للحفاظ على الموارد السمكية.لديها استراتيجية و 
 .تمتلك وسائل كافية لتنفيذ تدابير مكافحة الصيد غير المشروع على الساحل المغربي 
 .تطبق العقوبات عند انتهاك ضوابط مصايد األسماك 
  تسعى إلى االستعانة بوسائل بديلة من أجل الحفاظ على الموارد السمكية )تربية األحياء

 المائية(.
 

 النطاق

 مل وزارة الثروة السمكية، ووزارة المالية، والمكتب الوطني لمصايد األسماك.ش 
  وقد اتخذت الفترات السابقة في االعتبار عند 0221-0222كانت فترة التدقيق من .

 الضرورة.
 .العمل غطى اإلدارة، والهيكل، والالئحة التنفيذية 

 
 تم استخدام األساليب التالية خالل التدقيق:

 ق المادية.فحص الوثائ 
 .مقابالت واستبيانات 
 .تقارير أنشطة الجهة الخاضعة للتدقيق، والتقارير السنوية 
 .تحليل المخاطر 
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 استند معيار التدقيق على التالي:

 .القانون واألنظمة والمعايير والمؤشرات، ووضع المعايير الدولية 
 .المؤشرات والمعايير التي وضعتها الحكومة 
  األسماك المحددة خالل فترة التدقيق.أهداف سياسة مصايد 
 .االتفاقيات الدولية 

 
 نتائج التدقيق

أصدر المجلس األعلى للحسابات سلسلة من المالحظات وانتقد الوزارة لفشلها في ترجمة هدف 
 الحفاظ على مخزون األسماك بحيث يصبح هذا الحفاظ إجراءات ملموسة.

 التوصيات

بعض التوصيات لحماية موارد الثروة السمكية الوطنية في هذا الخصوص، قامت المحكمة بوضع 
 بصورة أفضل. وكانت التوصيات الرئيسية التي قدمها المجلس كالتالي:

 .تعزيز العوامل الفعالة للرقابة واإلشراف، وضمان توزيعها الجغرافي المناسب 
  المحافظة إجراء عملية تدقيق لمدى "تجميد االستثمار" في األسطول البحري من أجل تحسين

 على موارد الثروة السمكية باإلضافة إلى االلتزام بالقوانين والضوابط.
   البدء في استزراع األحياء المائية بصورة مؤسسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وتجارية

تساعد على الحفاظ على التنوع البيولوجي ومصايد األسماك الساحلية ، باإلضافة إلى 
 المخزونات السمكية.

 إجراءات المتابعة

 لم تتخذ أية إجراءات للمتابعة أو الرقابة الالحقة من قبل الحكومة أو الجهاز الرقابي.
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 11العرض رقم 

 هولندا

 .100مصايد األسماك المستدامة، 

 التاريخ

هناك اهتمام عالمي بعواقب الصيد الجائر، حيث يتم اصطياد العديد من أنواع األسماك بصورة 
اسة االتحاد األوروبي لمكافحة الصيد الجائر في المياه األوروبية هدفها "اإلدارة مكثفة. إن سي

المستدامة" للحياة البحرية ، مع مراعاة كل المصالح البيئية واالقتصادية. وقامت محكمة التدقيق 
الهولندية بالنظر فيما إذا كانت هولندا قد نجحت في تنفيذ وتطبيق سياسة االتحاد األوروبي حول 

 مصايد األسماك وعما إذا كان يجري تحقيق أهداف االستدامة.

 أهداف التدقيق

توسعت الدراسة في النظر ألسباب الفشل أو عدم كفاية تحقيق أهداف السياسة وحاولت أن تقدم 
 توصيات لتحسين السياسات وتنفيذها.

 النطاق )نقاط االستفسار(

 كانت استفسارات التدقيق كالتالي :

 ياسة مصايد األسماك من حيث االستدامة؟ما هي نتائج س 
 ما هي أسباب عدم النجاح؟ 
 كيف تطبق السياسة األوروبية لمصايد األسماك في هولندا؟ 
 ما مدى فعالية سياسة تقليل قدرة األساطيل البحرية في االستدامة االقتصادية؟ 
 ما هي نتائج سياسة االبتكار للحد من األضرار البيئية؟ 
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 المعايير

 شريعات األوروبية الخاصة بسياسة مصايد األسماك المشتركة. الت 
 .التشريعات الهولندية للحد من قدرة األساطيل البحرية 
  معايير محكمة التدقيق الهولندية حول جودة المعلومات الخاصة بالسياسة، وفعالية

 السياسات، واإلشراف والتطبيق.
 

 نتائج التدقيق

الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في بحر الشمال، حيث أن  هولندا ال تحقق طموحاتها بحماية
المصالح االقتصادية لها األولوية في القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. ونتيجة لذلك، يعاني كل من 

 الوضع االقتصادي لصناعة صيد األسماك  والوضع االيكولوجي لبحر الشمال.

 أربعة عوامل تلعب دورا رئيسيا :

 لية سياسة االتحاد األوروبي بشأن تحديد حصص الصيد. فالسياسة تركز فقط على عدم فعا
الحفاظ على أنواع من األسماك االستهالكية وال تأخذ في االعتبار التأثيرات السلبية على 

 النظام البيئي.
  إن عملية االلتزام بتنفيذ الضوابط تتعرض لضغوط. والقدرة على التطبيق مركزة رسميا على

االتحاد األوروبي كما أن هناك قصور في الممارسة العملية. هناك انتهاكات للقواعد  ضوابط
على نطاق واسع من قبل الصيادين، كما أن وزير الزراعة والطبيعة وجودة األغذية  لم يتخذ 
قرارا بشأن معدالت االلتزام المطلوبة. لذلك ليس هناك معيار لتقييم مدى كفاية القدرة على 

 التطبيق.
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  يمكن لالبتكارات الجديدة في مجاالت معدات الصيد أن تقلل األضرار التي لحقت ببحر
الشمال. وعلى الرغم من أن المشاكل والحلول المحتملة معروفة منذ سنوات عديدة ، إال أن 

، ويرجع جزء من ذلك إلى ارتفاع أسعار  0221سياسة االبتكار لم تبدأ حتى حلول عام 
 الوقود.

 مكن أن تساعد سياسة ترشيد صيد األسماك هذه الصناعة أن تظل مربحة على الرغم من الم
 من تحديد حصص الصيد.

، إال أن من غير  0004على الرغم من أن األسطول الهولندي قد انخفض عدده منذ عام 
المؤكد تحديد مدى فعالية الترشيد من حيث الربحية على السفن المتبقية. وذلك ألن السفن 

 م ترشيدها ما زالت تحتفظ بحقوق الصيد فيجب أن يتم شراءها أو استئجارها.التي ت

 

 التوصيات

  على المستوى الوطني ، يجب اتخاذ تدابير لحماية التنوع البيولوجي في بحر الشمال. ويجب
على الوزير المسؤول تشجيع االبتكار في صناعة صيد األسماك ، كما يتعين عليه أيضا أن 

ثل ألسطول الصيد البحري الخاص بحصص الصيد. إضافة إلى ذلك، يقرر الحجم األم
يجب على الوزير تحديد معدل االلتزام المطلوب التخاذ التدابير الضرورية على ضوء ذلك. 
وعلى مستوى االتحاد األوروبي ، يتعين على الوزير التشديد على تنسيق سياسة المصايد 

وكسل. ويجب أيضا على الوزير  أن ينادي على والسياسة الطبيعية والسياسة المائية في بر 
المستوى األوروبي بإجراء تعديل على الضوابط الخاصة بإنزال األسماك من أجل التصدي 
للمشكلة. وفي جوانب أخرى، يجب تبسيط القواعد األوروبية من أجل تحفيز الصيادين 

 لاللتزام بها.
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 الحكومة أو الجهاز الرقابيإجراءات المتابعة أو الرقابة الالحقة من قبل 

 استجابة الوزير

أخذ  وزير الزراعة والطبيعة وجودة األغذية معظم االستنتاجات والتوصيات بعين االعتبار ، لكنه لم 
 يقبل التوصيات حول صالحيات التنفيذ المطلوبة وحجم األسطول األمثل.

 

 الوضع الحالي

 .0221 أكتوبر 32تم تقديم التقرير إلى مجلس النواب في 

 

 المرجع

 . مصايد األسماك المستدامة.0221محكمة التدقيق الهولندية. 

 على: متوفرة

www.courtofaudit.com/english/News/Audits/Introductions/2008/10/Sustainable_Fisheries 
 )النسخة باللغة اإلنكليزية(

www.rekenkamer.nl/zoekresultaten )النسخة باللغة الهولندية( 
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 11العرض رقم 

 0000نيوزيلندا. وزارة الثروة السمكية : المعلومات الالزمة لإلدارة المستدامة لمصايد األسماك ، 
 (.0221)وتقرير المتابعة ، 

 

 نبذة عامة

قام مكتب المراجع والمدقق العام في نيوزيلندا بالتدقيق على الجهة المسئولة عن مصايد األسماك، 
مكية ، وما إذا كان لديها معلومات كافية لضمان إدارة مصايد األسماك بطريقة وهي وزارة الثروة الس

 مستدامة ، وبإمكاناتها االقتصادية الكاملة.

 وكانت المخاطر ذات شقين:

  يمكن تعرض بعض المخزونات السمكية للصيد المفرط ، مما يؤدي إلى المخاطرة في
 الحفاظ على هذا المخزون.

 ت لعدم الصيد الكافي، مما يحرم نيوزيلندا من دخل الصادرات، يمكن تعرض بعض المخزونا
 ويقلل فرص العمل في صناعة صيد األسماك، والعائدات من الضرائب.

ذكرت الوزارة أن لديها معلومات كافية إلدارة المخزونات السمكية في الدولة دون ذكر الوضع 
لبيانات حول اإلنتاجية، ومعدالت النمو بالتفصيل. وعلى وجه التحديد، ذكرت أن لديها ما يكفي من ا

 ، والصيد التجاري لتقديم المشورة إلى وزير الثروة السمكية حول نهج اإلدارة.
 

 أهداف التدقيق

 التدقيق على اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية مثل مصايد األسماك يتطلب تحديد اآلتي:

 ما هي المعلومات التي يجب أن تعرف عن الموارد؟ 
 ف يمكن الحصول على المعلومات؟كي 
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 ما هي المعلومات التي تم الحصول عليها؟ 
حدد التدقيق التوقعات من هذا النوع من المعلومات التي سوف تحتاج الوزارة إلى استخدامها 
لتقديم المشورة إلى وزير الثروة السمكية بهدف تحديد مستويات الصيد السنوية لكل 

 المخزونات السمكية.

ام التدقيق بتقييم المعلومات المستخدمة لدعم قرارات اإلدارة لثمانية أنواع رئيسية )الهوكي ، وقد ق
، باوا ، جراد البحر الصخري ، والحبار(،  السمك الخشن البرتقالي ، وسمك النهاش ، لينغ ، بلونوز

نات السمكية  نوع من تلك المخزو  44نوع آخر من المخزونات السمكية. وتمثل الـ  44باإلضافة إلى 
 ٪ من قيمة جميع األسماك التي يتم صيدها في منطقة نيوزيلندا االقتصادية الخاصة. 12

 

 نتائج التدقيق

نوع قد تم  44نوع من  المخزونات السمكية البالغة  30كشف التدقيق أن الوزارة لم تتيقن من أن الـ 
 واع بصورة مستدامة.إدارتهم وفق المطلوب، أو عما إذا كان يجري استخدام هذه األن

بسبب الثغرات الكبيرة في المعلومات ، وجد التدقيق أن الوزارة قد أدارت معظم المخزونات السمكية 
 دون التأكد مما اذا كانت اإلدارة تتم بصورة مستدامة.
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 11العرض رقم 

 1222األسماك ،  نيوزيلندا. وزارة الثروة السمكية : المعلومات الالزمة لإلدارة المستدامة لمصايد
 (.1001)وتقرير المتابعة ، 

 

ركز التدقيق على أن الفهم العلمي للعوامل البيولوجية وااليكولوجية والبيئية المعقدة التي تؤثر على 
الثروة السمكية سيكون دائما غير مكتمل. وينوه التدقيق أن هذه الشكوك يجب أن تذكر بصراحة أن 

قيود المفروضة على المعلومات التي تستخدم في صنع القرارات صناع القرار كانوا على بينة بال
 بالنسبة إلجمالي كمية الصيد المسموح بها.

وكشف التدقيق أيضا أن الوزارة كانت بطيئة بالوفاء بالمتطلبات البيئية لمصايد األسماك في عام 
0001. 

 التوصيات

 أوصى التدقيق بأنه على الوزارة القيام بما يلي:

  أن جميع المعلومات عن وضع المخزونات السمكية تحدد بوضوح مستوى الشك التأكد من
 في تلك المعلومات.

  االعتراف ومعالجة مستوى عدم تأكيد حول وضع المخزونات السمكية في الوثائق البحثية
 واإلدارية السنوية.

 خزونات التأكد من أنها جمعت ما يكفي من البيانات المستندة إلى األبحاث للسماح بصيد الم
أي ، أكبر قدر من األسماك التي يمكن حصادها مع مرور الوقت  -بالقصوى المستدامة 

 دون اإلضرار بالقدرة اإلنتاجية للمخزونات.
  إعطاء أولوية أكبر اللتزاماتها القانونية بحماية البيئة البحرية من أي ضرر قد يكون بسبب

 ات المستندة إلى األبحاث.عمليات الصيد. وهذا يتطلب أيضا المزيد من المعلوم
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 إجراءات المتابعة

نظر التدقيق في ما إذا كانت الوزارة قد تصرفت بناء على التوصيات  0221في متابعة أجريت عام 
 .0000الواردة في تقرير عام 

 وكشف تدقيق المتابعة ان الوزارة :

 السمكية في  قدمت تقييمات واضحة حول محدودية المعلومات المتوفرة حول المخزونات
نيوزيلندا. إال أن بعض التقييمات كانت إما متناقضة أو ال تعرف ما إذا كانت مستويات 
الصيد الحالية تتم بصورة مستدامة. وأفاد تقرير التدقيق أن الوزارة يجب أن تحدد مستوى 

 الخطر على هذه المخزونات.
 ك الرئيسية، لمعالجة سنوات ألنواع األسما 1 - 3أعدت سلسلة من الخطط البحثية لمدة

الثغرات في أبحاثها، مع إعطاء أولوية أكبر للوفاء بالمتطلبات البيئية للقانون. وتم إغالق 
بعض مناطق الصيد بسبب أساليب الصيد التي تسببت باإلضرار بقاع البحر. كما اتخذت 

 نيوزيلندا.اإلجراءات الالزمة للحد من صيد أسود البحر ، والدالفين ، والطيور البحرية في 
  .بدأت في إعداد معايير بيئية إلدارة مصايد األسماك والبيئة البحرية في نيوزيلندا 
  بدأت العمل على إنشاء موقع على شبكة االنترنت من شأنه أن يحتوي على أحدث

المعلومات عن الكيفية التي تدير فيها مصايد األسماك، ونقلها من خالل مجموعة من 
 .مؤشرات األداء البيئي

 التوصيات

 لمزيد من التطوير، أوصى تدقيق المتابعة بما يلي:

  في جميع الحاالت، يجب أن تقدم وزارة الثروة السمكية في تقريرها السنوي حول تقييم
 المخزونات السمكية معلومات متناسقة، وحديثة، وكاملة حول استدامة الثروة السمكية.
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ت الحالية كانت المستويا   وبما أننا ال نعرف ما إذا
الحصص المسموح بها  لصيد األسماك ، أو 
بصورة مستدامة أم ال،  للصيد التجاري تتم 
يجب على الوزارة تقديم تقييما للمخاطر على المخزونات في حال أن تمت المحافظة على 

 حصص الصيد الحالية ومستويات حصيلة الصيد.
 ثار البيئية للصيد عن طريق :يجب على الوزارة تحسين االستراتيجية المقترحة إلدارة اآل 

إدخال التطورات على تقاريرها الخاصة عن حالة األنواع والمواطن الطبيعية المتأثرة  -
 بالصيد.

 تنفيذ عمليات تقييم المخاطر البيئية لمصايد األسماك. -
 االستعجال باستكمال معايير األداء البيئي إلدارة مصايد األسماك. -
كمال معايير إدارة مصايد األسماك والبيئة البحرية، أنها ضمان أنه عند االنتهاء من است -

تم كتابتها بتفصيل وافي لتكون قابلة للقياس، وأن تكون واضحة لجميع األطراف عند 
 حدوث انتهاك للمعايير.

  يجب على الوزارة استكمال العمل على إنشاء موقعها على االنترنت بالنسبة لبرنامج مؤشرات
األسماك والبيئة البحرية. وتحتاج الوزارة أيضا إلى ضمان أن يتم األداء البيئي لمصايد 

 تحديث البيانات بشكل متواصل.
 

 المراجع

. المعلومات الالزمة لإلدارة المستدامة لمصايد األسماك. متوفرة على 0000مكتب المراجع العام. 
 /pdf.docs/part5/1999-report-govt/5th-www.oag.govt.nz/central العنوان التالي: 

. وزارة الثروة السمكية : تقرير المتابعة على المعلومات المطلوبة من 0221مكتب المراجع العام. 
 أجل اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك. متوفرة على العنوان التالي:

www.oag.govt.nz/2005/fisheries/ 

 

 

http://www.oag.govt.nz/central-govt/5th-report-1999/
http://www.oag.govt.nz/2005/fisheries/
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  11العرض 

تحقيق مكتب مدقق عام النرويج إلدارة و مراقبة موارد األسماك في بحر بارنت و البحر النرويجي: 
 0221تدقيق متوازي تم تنفيذه من قبل جهازي النرويج و روسيا االتحادية، نوفمبر 

 

 التاريخ 

ا شكلت عملية صيد األسماك غير المسجلة أو القانونية في بحري بارنت و البحر النرويجي لطالم
مشكلة خطيرة. قامت كل من النرويج و روسيا باالشتراك في إدارة الثروة السمكية ألسماك القد في 

روسية مشتركة . اتفق  -القطب الشمال الشرقي و سمك الحدوق و الكابلين من خالل لجنة نرويجية
الطرفان بأن مشكلة صيد األسماك بدون ترخيص باتت خطيرة و إال أنهما لم يتوصال التفاق فيما 
يتعلق باإلجراءات الواجب اتخاذها تجاهها. و بهذا، قام كل من جهازي النرويج و روسيا االتحادية 

 نرويجي. بتنفيذ عمليات رقابة أداء متوازية حول إدارة موارد األسماك في بحر بارنت و البحر ال
 

 الهدف

الهدف من عملية التدقيق الموازي هو قياس مدى كفاءة و فعالية المتابعة الوطنية و تنفيذ االتفاقيات 
الروسية للثروة -الثنائية فيما بين روسيا و النرويج و القرارات المتخذة من قبل اللجنة النرويجية

 السمكية. 
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 النطاق 

فيما يتعلق بالتساؤالت العامة و تم   تم تنفيذ التدقيق بصورة موازية
تحديد معايير التدقيق و البنية التحتية الشائعة لكل من التقريرين المعدين. قام الجهازان بإعداد 
تقريران منفصالن و تم تلخيص االستنتاجات المشتركة فيما بينهما في مذكرة مشتركة. غطى تقرير 
 1الجهاز النرويجي 

الروسية المشتركة و الخاصة بإعداد -اصة بتنفيذ البرامج النرويجيةموضوعات أحدها تحليالت  خ
 البحوث حول موارد الثروة البحرية و التي تبنتها لجنة الثروة السمكية. 

 

 معايير التدقيق العامة 

-اتفاقيات ثنائية حول الثروة السمكية فيما بين النرويج و روسيا و بروتوكول جلسات اللجنة الروسية
المشتركة للثروة السمكية. تم استمداد المزيد من تفاصيل معايير التدقيق لصالح التحقيق النرويجية 
 النرويجي. 

 

 النتائج 

وافق كل من مكتب المدقق العام النرويجي و غرفة المحاسبات الروسية على أن تنفيذ البعثات 
و إعداد قواعد علمية العلمية يعتبر شرطا  أساسيا  للحصول على قياس معتمد للمخزونات المشتركة 

لتحديد حصص صيد األسماك بشكل عقالني و مستدام. تعتمد تقديرات حجم مخزون الموارد البحرية 
على البيانات المجمعة من بحث البعثة و احصائيات مصائد األسماك. األعداد الكبرى غير المسجلة 

مية بيانات البحث كقواعد لعمليات الصيد تجعل إحصاءات مصائد األسماك غير معتمدة مما يزيد أه
للمخزون المفترض. عندما يتجاوز مستوى الصيد الحد المسموح به يكون من الضروري مراقبة 

 تطورات المخزون عن قرب و ذلك من خالل بعثة البحث. 
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مشكالت خالل تنفيذهم بعثات  واجه علماء النرويج و روسيا 
ب .و يعي مكت0224-0221 البحث وفقا  لما هو مخطط في 

المحاسبات الروسية هذا الوضع و  مدقق عام النرويج و غرفة 
بأنه غير مرضي حيث أن تنفيذ البعثات أمر حيوي لتمكين من تقدير معتمد للمخزون مما يسمح 

 بوضع التوصيات المالئمة فيما يتعلق بتحديد الحصص العلمية. 

 ال يوجد : التوصيات 
 

 اجراءات المتابعة 

ا و النرويج على القيام بمتابعة عمليات التدقيق الموازي للثالثة أعوام وافق كل من جهازي روسي
لتقييم فيما لو كانت نتائج التدقيق تشير إلى إدارة أكثر فعالية و كفاءة فيما يتعلق  0221-0202

بالحفاظ على الموارد البحرية المشتركة في بحر برنت و بحر النرويج و فيما لو ساهم التدقيق بحل 
 المتعلقة بالصيد غير القانوني و الحموالت البحرية في هذه المناطق من المحيط.  المشكالت

 

 المرجع 

. مكتب مدقق عام التحقيقات على الموارد البحرية في بحر برنت 0221مكتب مدقق عام النرويج .
 تدقيق موازي تم تنفيذه من قبل جهازي النرويج و روسيا.   -و البحر النرويجي

 على المزيد من التفاصيل عبر الموقع التالي يمكنكم االطالع

 www.riksrevisjonen.no/en/Reports/Pages/Dokumentbase_Eng_Doc_3_2_2007_2008.aspx 
 

 تقرير عبر الموقع التالي كما يمكنكم االطالع على مذكرة ال

www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Engels
3_2_2007_2008_eng_Memorandum.pdfk/Document%203/Doc_  

 
 

 

http://www.riksrevisjonen.no/en/Reports/Pages/Dokumentbase_Eng_Doc_3_2_2007_2008.aspx
http://www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Engelsk/Document%203/Doc_3_2_2007_2008_eng_Memorandum.pdf
http://www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Engelsk/Document%203/Doc_3_2_2007_2008_eng_Memorandum.pdf
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 .1العرض 
جنوب أفريقيا. تقرير المدقق العام المقدم إلى البرلمان حول تدقيق األداء لمعالجة األبالون المصادر 

 .0220في إدارة الشئون البيئية والسياحة ، يونيو 
 

 التاريخ 
( في إدارة الشئون البيئية AOاشترك المدقق العام مع مسئول المحاسبة ) 0221مارس  01في 

( ألداء تدقيق أداء معالجة األبالون المصادر. وقد طلبت عملية التدقيق اللجنة DEATوالسياحة )
 (.SCOPAالدائمة للحسابات العامة )

 

(، وهي فرع من إدارة الشئون البيئية والسياحة، بإدارة MCMتم تكليف اإلدارة البحرية والساحلية )
دام المستدام واالستكشاف المنظم لمواردنا البحرية والساحلية، باإلضافة إلى حماية التنمية، واالستخ

 سالمة وجودة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية. 
 

لقد حددت اإلدارة البحرية والساحلية مكافحة الحصاد الغير قانوني لألبالون، على أنه هدف رئيسي 
جل تحقيق الهدف تقوم اللجنة باإلشراف والرقابة ومراقبة بالنسبة للتفويضات الممنوحة لها. ومن أ

 البرنامج الفرعي المسئول عن ضمان االلتزام بالضوابط والقوانين البيئية. 
 

من أجل تحقيق تعامل فعال مع تهديدات الصيد الجائر، دخلت إدارة الشئون البيئية والسياحة 
دارة العمليات الخاصة،  ( ،SAPSباتفاقيات تعاون دائرة شرطة جنوب أفريقيا ) والسلطات المحلية، وا 
(، ووحدات الحدود، والسلطة القضائية المحلية، SARSمع إدارة خدمة إيرادات جنوب أفريقيا )

 وسلطات الميناء المحلي، ووحدة غرامات األصول. 
شروع ( لتسهيل إدارة المPMTإلى جانب ذلك، عينت اإلدارة البحرية والساحلية فريق رصد للمشروع )

 من حيث عمليات اإلشراف، والرقابة، والتفتيش، والتحقق المتعلقة بالمهمة المخصصة للمعالجات. 
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 األهداف 

تسهيل المساءلة العامة عبر جذب  كان الهدف من التدقيق هو 
أدلة انتباه كل من السلطة التنفيذية والبرلمان للنتائج التي تم التوصل إليها. تم القيام بالتدقيق لتوفير 

 تدقيق كافية تدعم النتائج. 
 

 النطاق
نتيجة ألوجه القصور التي تم توضيحها والتي تتعلق بإدارة ومراقبة صناعة أذن البحر )أبالون(، 
وكذلك إلى التعامل الغير فعال، أوصت اللجنة الدائمة للحسابات العامة بأن يقوم المدقق العام بعمل 

 )أبالون(. لتكلفة ومنفعة صناعة أذن البحر تدقيق
 

 المعايير:
  ،0001دستور جمهورية جنوب أفريقيا. 
  ،(.0224لعام  01)قانون رقم  0224قانون التدقيق العام 
  (.0001لعام  01، )القانون رقم 0001قانون موارد األحياء المائية 

 
 النتائج
 من  لم يكن هناك سياسة أو إرشادات تنظم عملية االستالم، والتخزين، والمعالجة والتخلص

تم وضع مشروع سياسة لذلك، إال إنه لم  0221أذن البحر )أبالون( المصادر. وفي يونيو 
يتم اعتمادها أو توجيهها إلى جميع العبي األدوار الذين هم على صلة في التعامل مع أذن 
 البحر المصادر. إلى جانب ذلك، فإن مشروع السياسة لم يكن شامال  حيث لم يحدد التالي: 

o لتي يجب أن يتم اتباعها لضمان أن جودة أذن البحر )أبالون( المصادر لم العملية ا
يتم مساسها خالل الفترة التي تبدأ بالمصادرة حتى وقت التسليم لموظفي اإلدارة 

 البحرية والساحلية. 
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اتفاقيات لمستوى  o  شرط عقد
ي هي على الخدمة بين اإلدارة البحرية والساحلية والوكاالت الحكومية األخرى الت

صلة بمعالجة أذن البحر )أبالون( المصادر. بالتالي، لم يكن التشارك في 
االتصاالت والمعلومات فيما بين اإلدارة البحرية والساحلية والوكاالت الحكومية 

 األخرى منظما . 
o  مراقبة األنشطة أو معلومات اإلدارة التي يجب المحافظة عليها والتي تتعلق بمعالجة

أبالون( المصادر وكذلك المهام التي يجب أن تقوم بها اإلدارة البحرية أذن البحر )
 والساحلية. 

o  القواعد والمعايير لتجهيز أذن البحر )أبالون( )على سبيل المثال، الوزن المقبول
الذي يتم فقده أثناء التجهيز(. وسيلة البيع المقبولة، والظروف التي يجب أن يتم 

 . تحتها استخدام كل وسيلة بيع
 

لم تراقب إدارة الشئون البيئية والسياحة التقدم المحرز في الحاالت المقدمة للمحكمة والمتعلقة بأذن 
البحر )أبالون( المصادر، وبالتالي لم تكن على علم بأي القضايا المعروضة على المحكمة التي تم 

تفاظ بها من أجل المحكمة االنتهاء منها، وعما إذا كان باإلمكان اإلفراج عن العينات التي تم االح
لتتم معالجتها. باإلضافة إلى عدم اكتمال  سجالت إدارة الشئون البيئية والسياحة الخاصة بعينات من 
أذن البحر المصادر الذي تم االحتفاظ به من أجل المحكمة. لم يتم االحتفاظ بالتفاصيل الخاصة 

در، والذي من شأنه أن يعقد المراقبة بتحريات الشرطة بالنسبة لبعض العينات ألذن البحر المصا
 والمتابعة للقضايا المقدمة للمحكمة. 

 
 التوصيات

  يجب أن تتم الموافقة على سياسة لمعالجة ، وتخزين، وتجهيز، والتخلص من أذن البحر
 المصادر، والتي تدعم أهداف اإلدارة البحرية والساحلية وااللتزام بكافة التشريعات، وتنفيذها. 
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القواعد والمعايير لمعالجة    أن يتم وضع يجب
 أذن البحر المصادر. 

  يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على عمليتي التنسيق والتواصل فيما بين إدارة الشئون
 البيئية والسياحة والوكاالت الحكومية األخرى وكذلك تنظيمها.

 ت المسجلة عن أذن يجب أن يتم اتباع مقاييس رقابية لضمان المتابعة المنتظمة للحاال
 البحر المصادر واإلبالغ عنها. 

  يجب أن تؤكد اإلدارة البحرية والساحلية على أن تجديد عقود المناقصة أو ترسيتها تتم
بصورة زمنية منتظمة لمنع التأخير الغير ضروري في تجهيز أذن البحر المصادر والخسارة 

 (.   MLRFيم والبحوث )الواقعة على الدخل المحتمل لمرافق المراقبة والتعل
  يجب التحقق من منهجية احتساب التكاليف وكذلك توحيد أسعار مقدمي الخدمات ومصانع

 التجهيز وفق منهجية التسعير المطبقة. 
 

 المراجع
. تقرير المدقق العام الذي قدمه للبرلمان حول تدقيق أداء معالجة 0220مدقق عام جنوب أفريقيا 
 رة الشئون البيئية والسياحة. أذن البحر المصادر في إدا

 متوفر على الموقع اإللكتروني التالي:
 

%20DEAT.pdf-www.agsa.co.za/Reports%20Documentsl91172%Abalone%20  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agsa.co.za/Reports%20Documentsl91172%Abalone%20-%20DEAT.pdf
http://www.agsa.co.za/Reports%20Documentsl91172%Abalone%20-%20DEAT.pdf
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 12العرض 

 .0223بيق ضوابط مصايد األسماك في انجلترا، إبريل المملكة المتحدة. تط
 

 نبذة عامة
، عقد مكتب التدقيق الوطني تدقيق على دور إدارة الشئون البيئية والغذائية والريفية 0223في عام 

في تنفيذ ضوابط مصايد االسماك على السفن التي تصطاد في المياه حول الساحل اإلنجليزي 
 في الموانئ اإلنجليزية.واالسماك التي تم إنزالها 

 

 األهداف
 تحقق التقرير من:

 .دور اإلدارة في تطبيق ضوابط مصايد االسماك 
 .فعالية الوسائل التي تتبعها اإلدارة في الكشف والتعامل وردع التعديات على الضوابط 
  إدارة لنشاط التطبيق الخاص والذي يسعى في نهاية المطاف إلى المحافظة على الجدوى

 ية لصناعة صيد االسماك.االقتصاد
 

 النطاق
  تغطية فعالية تطبيق أنشطة للكشف والتعامل وردع التعديات على الضوابط وفعالية إدارة

 أنشطة التطبيق التي تتبعها الشئون اإلدارية. 
  من أنشطة 12أمتار )<  02التركيز على أسطول سفن الصيد التي يزيد طولها عن %

 الصيد في إنجلترا(.
  اإلدارة، وطاقم التفتيش على مصايد االسماك البحرية ولجان مصايد االسماك تغطية عمل

 البحرية التي تتصل بإنجلترا.
  في المقام األول. 0220-0222فحص البيانات للفترة 
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 المعايير
 .حالة األرصدة السمكية 
 .عدد عمليات التفتيش 
 .المصروفات على التطبيق 
 .مستوى موظفي التطبيق وتوزيعهم 
 عمليات الردع والنتائج )على سبيل المثال المالحقات القضائية(. عدد 
  .طرق الممارسة الجيدة لاللتزام و الردع 
    .طرق الممارسة الجيدة لوكاالت تطبيق ضوابط مصايد األسماك في الدول األخرى 
  .طرق الممارسة الجيدة لوكاالت التطبيق خارج قطاع مصايد األسماك 
 ريق مهمة أفضل الضوابط.المبادئ التي وضعها ف 

 
 النتائج
  كان بعض مخزون األسماك مهدد باالنهيار التام وكانت االستدامة أمر ضروري للمحافظة

 على بقاء اقتصاد صناعة مصايد األسماك.
 .تدني احتمال الكشف عن أي جريمة محددة ومحاكمتها 
 ن التعديات. وكذلك العقوبات التي تم فرضها بالمقارنة مع المكتسبات المحتملة م 
 .اإلدارة تنقصها المرونة في طريقة نشرها للموارد واألفراد لتطوير التطبيق 

 
 التوصيات

  االستفادة من بيانات أنماط االنزال والمراقبة المتعلقة بالسفن المستهدفة والمشكوك فيها بأنها
 تتجاوز الضوابط. 

 .زيادة االختيارات لمتابعة ومعاقبة التعديات 
 الكشف عن اإلنزال الغير قانوني لألسماك. زيادة احتمال 
 .تطبيق التشريعات 
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 .استخدام المجالس االستشارية اإلقليمية للمساعدة في اإلعالن عن وضع ممارسة التطبيق 
  .تشجيع الدعم الواسع النطاق من الصناعة 
 .تشجيع التعاون مع اآلخرين 

 المراجع:
 طبيق ضوابط مصايد األسماك في إنجلترا. ت0223لجنة مجلس العموم للحسابات العامة. 

   auditing.org-www.environmentalو www.nao.org.ukمتوفر على : 
 كما يتوفر على الموقع ذاته الملخص التنفيذي للتقرير.  

 
 10العرض 

 .0223دراسة من مكتب مدقق عام النرويج حول إدارة المصادر السمكية 
 

 نبذة عامة
عقد مكتب مدقق عام النرويج تدقيق أداء على وزارة الثروة السمكية، حيث تم تقييم  0223في عام 

مدى توافق إدارة المصادر السمكية مع هدف ضمان الشروط األساسية لتحقيق صناعة مصايد 
 أسماك مستدامة ومربحة. 

 
 األهداف

 تمت دراسة أربعة موضوعات رئيسية:
 إدارة الموارد مع هدف ضمان وجود مخزون سمكي مستدام وعائد مرتفع دائم من  مدى توافق

 الموارد.
   مدى استخدام اإلدارة ألدوات تعزز األهداف و وجود أسطول صيد مربح، ومتنوع جغرافيا

 ومتعدد. 
 
 

http://www.nao.org.uk/
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  مدى مساعدة أنشطة المراقبة التي تقوم بها السلطات في تحقيق هدف إيجاد إدارة موارد أكثر
 فعالية.

  مدى مالحظة الوزارة لمتطلبات ضوابط اإلدارة المالية للحكومة المركزية فيما يتعلق بتحديد
األهداف ومتطلبات األداء، والحصول على تقارير حول النتائج المحققة والتأثيرات، وذلك في 

 المجاالت الخاصة بإدارة وتوزيع ومراقبة الموارد.  
 

 الوسيلة
األسماك من حيث الموارد والمنظور االجتماعي واالقتصادي. ولم يتم اشتمال تم تقييم إدارة مصايد 

موضوعات أخرى تتعلق بالبيئة ومصاحبة لمصايد االسماك كالتنوع البيولوجي والتلوث البحري... 
دارة مصايد األسماك،  إلخ، في التحليل. كان الهدف األساسي هو التدقيق على وزارة الثروة السمكية وا 

 . 0220إلى  0001عملية التدقيق الفترة الزمنية من وقد غطت 
  اقتصرت عملية التحليل على إدارة األسماك في البحار والمحيطات ولم تشتمل على المياه

العذبة والمزارع السمكية. اقتصر تحليل إدارة الموارد في المقام األول على مساهمة اإلدارة 
 مة بناء على النصائح العلمية. النرويجية في تحديد الحصص اإلجمالية المستدا

 :تحليل توزيع الموارد تم بناء على ثالث مقاييس ساهمت في ربحية اسطول الصيد النرويجي 
o  تقليص عدد سفن الصيد في مصايد االسماك المختلفة ومجموعات الضوابط

 المتعلقة بها.
o .تخصيص الحصص 
o .تعديل قدرات األسطول بما يناسب مستوى الموارد 

 رقابة الموارد منظور شامل مع التركيز على التخطيط، واستراتيجيات الرقابة  كان لتحليل
وتخصيص الموارد. وقد ركز التحليل على العمل الرقابي الذي تم قبل التفتيش وأنشطة 

 الرقابة. 
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 .معايير التدقيق 
 تم وضع معايير التدقيق بناء على:

 .قانون اتفاقية البحر 
 .اقتراحات الميزانية 
 ر مقدمة للبرلمان )أوراق بيضاء(.تقاري 
 . وثائق أخرى أعدتها وكاالت حكومية 
 .القوانين والضوابط المحلية 
 :تم استخدام أهداف إدارة الموارد كمعايير للتدقيق 

االستدامة، ويجب أن تكون اإلدارة قائمة على أساس التوصيات العلمية، تنفيذ الطرق الوقائية، 
 جي، تسهيل استثمار الموارد الطبيعية والذي يوفر عوائد عالية مستمرة. واإلدارة وفق النظام اإليكولو 

 
لم تنجح وزارة الثروة السمكية في تقليل قدرات الصيد اإلجمالية في اسطول الصيد النرويجي. لقد 
كانت اتفاقيات الحصص للمخزون الهام من سمك القد والحدوق في القطب الشمالي النرويجي، تفوق 

توصيات الحصاد، ولكن تقديرات المخزون تشير إلى عدم وجود شرط االستدامة الحد األقصى ل
البيولوجي. لم يكن كل من تقييم المخاطر في الجهود الرقابية التي قامت به الوزارة، ومراقبة منظمات 

 البيع وتقييم أدوات السياسة الرئيسية، منهجيا  كما إنه لم يتم القيام بالتوثيق الكافي. 
 

دراسة أن وزارة الثروة السمكية لم تتبع أولوياتها فيما يتعلق بمراجعة استراتيجيات االستغالل أظهرت ال
التي تشير إلى أعلى مستوى من االستغالل ألكثر أنواع األسماك أهمية اقتصاديا  كل عام. بالتالي، 

ر القيام بمثل توصل مكتب المدقق العام لألسباب التي ترد على التساؤالت التي تثار حول عدم تكرا
هذا النوع من التحليل الحيوي االقتصادي، وذلك عندما وجد أن تحسن كل من االستدامة البيولوجية 

 واالقتصادية يأتي من خالل مستوى أدنى من االستغالل للموارد.
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الفنية ألسطول الصيد قد زادت  كما أظهرت الدراسة أن القدرات 
دد السفن. وفي ظل هذه انخفاض ع زيادة كبيرة ، على الرغم من 

العام عن مدى مالئمة األدوات  الخلفية، استفسر مكتب المدقق 
 التي تم استخدامها لتقليل قدرات أسطول الصيد.

 
 المراجع:

، دراسة حول إدارة الموارد السمكية. يتوفر التقرير بالكامل باللغة 0223مكتب مدقق عام النرويج 
 :لتالياإلنجليزية على العنوان اإللكتروني ا

 
www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Engels

k/Document%203/Eng_Doc_3_13_2003_2004.pdf       
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 (1الملحق )

 المنهجية المحتملة
 جمع البيانات والتحليل

 المقدمة
لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمصايد االسماك، التي جمعها يعتبر هذا مثال على طريقة منهجية 

 جهاز الرقابة األعلى الكندي. االداة توضح المعلومات التي يمكن أن تعالج ما يلي:
 .أهمية مصايد األسماك والموارد السمكية للدولة 

جتماعية تضع األداة مجموعة من األسئلة أو المعلومات المطلوبة حول االمور االقتصادية، واال
والثقافية )على سبيل المثال السكان األصليين(، واألهمية البيئية لمصايد األسماك البحرية والمياه 
العذبة، وتربية األحياء المائية في الدولة. بينما قد تكون كافة مصادر البيانات ضرورية، إال إنه من 

يعها خالل فترة من الزمن( أكثر المرجح أن تكون التوجهات عبر الزمن ) من البيانات التي تم تجم
 صلة لتحقيق فهم جيد حول مصايد األسماك. 

 .طار عمل اإلدارة  حوكمة مصايد األسماك وا 
تضع األداء أسئلة تهدف إلى تجميع بيانات حول مشاركة الدولة في معاهدات واتفاقيات دولية تتعلق 

مع معلومات حول إطار العمل بمصايد األسماك، وجهات إقليمية إلدارة مصايد األسماك، حيث تج
التشريعي والسياسي لمصايد االسماك. باإلضافة إلى إنها تكون نظرة عامة للمعلومات الخاصة 
بعمليات مصايد األسماك اإلدارية، والعلمية، والرقابية، واإلشرافية، والتطبيق. وتركز هذه المعلومات 

 على أدوار ومسئوليات والتكلفة بالنسبة للحكومة.
 

 بيق والقيودالتط
بالنسبة للدول التي تعتبر الموارد السمكية أمرا  هاما  لها، قد تتوفر لديها الكثير من المعلومات 
الموضحة أدناه. وفي الغالب، فإن الجهات الحكومية المسئولة عن مصايد األسماك تمتلك مثل هذه 

 ة أو المناطق التي تكون مصايدالمعلومات وبإمكانها تقديمها للجهاز الرقابي. بالنسبة للدول النامي
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قد ال يسهل الحصول على البيانات  األسماك فيها هامة إقليميا  فقط، 
الكمية أو قد ال يمكن االعتماد عليها. مع ذلك، ممكن توفر مصادر النوعية األخرى من المعلومات 

القضائي وموارد  وقد تكشف عن معلومات قيمة حول أهمية ووضع مصايد األسماك بالنسبة للنطاق
مصايد األسماك. تشتمل مصادر المعلومات النوعية على الدراسات األكاديمية، والمناقشات 
السياسية، وتقارير وسائل اإلعالم، واهتمامات السكان األصليين، ومصادر أخرى يمكن أن تنطبق 

 فقط على السلطات الفردية.
تم التوصل لها مع الجهات الحكومية المسئولة يجب على جهاز الرقابة األعلى مراجعة النتائج التي 

عن مصايد األسماك. ونظرا  للطبيعة المعقدة للعناصر المتعددة التي تؤثر على مصايد األسماك، قد 
تتمكن الجهات الحكومية و خبراء مصايد األسماك المستقلين من توفير منظور إضافي الستدامة 

 الموارد.
 

(، 1العرض   يواإلطار المفاهيم 0ءة هذا الملحق مع الملحق يرجى العلم بأنه يجب أن يتم قرا
 (1)العرض  0باإلضافة إلى الخطوات األربعة المذكورة في الفصل 

  
العوامل التي تؤخذ بعين  

.عتبار  ا
امثلة عن بيانات محددة او 

 معلومات يمكن تجميعها

 التوثيق

ة .1 همية مصائد االسماك وموارد االسماك في الدول  أ

 

 

 
 

 

 

همة في الناتج  المسا

 االجمالي المحلي

الناتج المحلي االجمالي لمصائد 

االسماك/ الناتج المحلي االجمالي 

 الوطني

 

ة المحصول ة المستخرج االجمالي قيم   قيم

  كمية المستخرج بالنوع والمنطقة المحصول

ة التصدير ة المضافة  قيم   قيمة صادرات إما بالقيم
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 االقتصادية

 ة الحصاداو قيم

اجمالي الوظائف في الحصاد  الوظائف

 والتصنيع

 

المنح، الضرائب، الحسومات،  الدعم/االعانات المدفوع

 التنازالت

 

 –إيراد من أعمال صيد االسماك  الرسوم المحصلة

 سواء المحلية او االجنبية

 

ة استبدال  االستثمارات ة السوقية او قيم القيم

 االسطول

 

عدد سفن الصيد، و قدرة الصيد  قدرة الحصاد

ة  والمعدات المستخدم

 

مصائد االسماك 

 الترفيهية

ة  الـاثير االقتصادي المباشر والقيم

 المضافة. عدد المشاركين

 

ة  زراعة االسماك يمكن استخدام المؤشرات المشابه

لمصائد االسماك البريه بدون 

 التركيز على عنصر الحصاد

 

ثلة تتضمن كتابة التقارير األم المعلومات النوعية

االعالمية، النقاش السياسي، 

ومجالت واجتماعات صناعة صيد 

 االسماك

 

همية االقتصادية لمصائد األسماك  تلخيص المعلومات التي تم جمعها عن اال
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 االجتماعية

التوظيف بواسطة االقليم  التوظيف

 والمجموعات الفرعية

 

همة في الدخل ن الواقعين تحت خط نسبة الصيادي مسا

 الفقر

 

نسبة البروتين الذي يأتي من  موارد الغذاء

 مصائد االسماك.

 استهالك الفرد من االسماك

 

استخدام السكان االصليين لمصائد  القيم الثقافية

 االسماك كغذاء وكثقافة.

همية االساليب التاريخية لمنهج  ا

 إدارة الصيد

 

كتابة التقارير  األمثلة تتضمن المعلومات النوعية

االعالمية، النقاش السياسي 

 والتقارير االكاديمية

 

همية االجتماعية لمصائد األسماك  تلخيص المعلومات التي تم جمعها عن اال

 

 
 

 

 
 

المخزونات الرئيسية المستنفذة،  حجم وصحة المخزون

المستغلة بشكل مفرط، المستغلة 

بشكل كامل، أو الغير مستغلة. 

حجم مخزون الكتلة الحيوية، حجم 

الكتلة الحيوية لمخزون التفريغ، 

معدل كفاءة الصيد )على سبيل 
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 البيئية

المثال، الصيد لكل وحدة مشاركة 

 بالصيد(.

 تقارير التقييم العلمي للمخزون.

الترابط بين التنوع البيئي 

ة االيكولوجية  واالنظم

تقارير عن حالة المحيطات. كتابة 

اتفاقيات التقارير كجزء من 

 وعمليات التنوع البيئي الدولي.

 

صحة الموطن )مثل: 

الشعاب المرجانية، 

االشجار االستوائية، 

ة المياه العذبة،  انظم

االعشاب البحرية 

 القاعية(

. اعاله. يتضمن 2مثل رقم 

تأثيرات مباشرة للصيد على 

 مواطن االسماك

 

امثلة تتضمن تقارير اعالمية،  المعلومات النوعية

 قاش سياسي وتقارير اكاديميةن

 

همية االجتماعية لمصائد األسماك  تلخيص المعلومات التي تم جمعها عن اال

 إطار عمل حوكمة مصائد االسماك وادارتها .2

 

 

 
 

 

التوقيع على او قبول اتفاقيات او  االتفاقيات الدولية

 قوانين مصائد االسماك الدولية:

 المتحدة حول  اتفاقية االمم

( UNCLOSقانون البحار )

 1892لعام 
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الحوكمة 

 الدولية

  اتفاقية االمم المتحدة حول

مخزون العملية الخيارية 

المركبة، المخزون كثير 

 1881( UNIAالهجرة )

  قواعد السلوك المهني

ة الفاو  للصيد الرشيد لمنظم

(1881) 

ة االقليمية إلدارة  المنظم

مصائد االسماك 

(RFMO) 

ة الفعالة في العضوية في والمشارك

ة االقليمية إلدارة مصائد  المنظم

االسماك )تنطبق فقط في حالة 

كانت المخزونات كبيرة للدولة 

ة   RFMOوتدار من خالل المنظم

 

ة الدولية لمصائد األسماك  تلخيص المعلومات التي تم جمعها عن الحوكم

إطار عمل 
حوكمة 

مصائد 

االسماك 
الوطنية 

 وإدارتها

مصائد االسماك التي  تشريعات التشريعات

تضع المتطلبات المتفق عليها من 

خالل االتفاقيات الدولية وتحدد 

هداف ومبادئ  اإلطار التشريعي أل

 مصائد االسماك المتفق عليها.

 

سياسات مصائد االسماك الوطنية  السياسات 

)على سبيل المثال، الحصول على 
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وتخصيص موارد مصائد 

هداف  االسماك( التي تدرس اال

هداف اال جتماعية واالقتصادية وأ

ة عن منهج  المحافظة. نظرة عام

 سياسة مصائد االسماك.

هيئة إدارة مصائد  

 االسماك

هيئة إدارة مصائد االسماك الوطنية 

ها تكليف ألداء وظائف  التي ل

إدارية محددة ومبينة في 

التشريعات والسياسة، بما في ذلك 

القدرة على فهم الديناميكية 

واالقتصادية لمصائد  االجتماعية

االسماك، واالسواق التي يتم 

ها  ها فيها. الدول التي لدي تداول

مصائد االسماك كمورد رزق 

للسكان يمكن ان تعتمد على 

الهياكل التأسيسية المتوفرة )ذلك 

ها  انه، من الممكن ان ال يكون لدي

هيئات محددة إلدارة مصائد 

االسماك( والثقافة إلدارة مصائد 

تكلفة توفير وظيفة إدارة االسماك. 

 مصائد االسماك.
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منظمات صائدي  

 االسماك

الدور الذي تلعبه منظمات صائدي 

االسماك في إدارة مصائد االسماك 

)مؤشر نضج منهج إدارة مصائد 

 االسماك(.

إذا تم اتباع منهج اإلدارة 

المشتركة، فمن الممكن ان تتحمل 

منظمات صائدي االسماك جزء من 

ف إدارة مصائد او كل تكالي

 االسماك.

 

ة العلوم  هم القدرة العلمية لفهم وضع  م

هات العالقة بين السبب  واتجا

والتأثير لموارد مصائد االسماك، 

والبيئة التي تعيش فيها. تكلفة تقديم 

 الوظيفة العلمية.

 

الرصد والرقابة  

 واالشراف

اساليب الرصد والرقابة واالشراف 

تكلفة المناسبة لمصائد االسماك. 

تقديم وظائف الرصد والرقابة 

 واالشراف.

 

 التنفيذ الفعال والعقوبات. التنفيذ 

 تكلفة تقديم وظائف التنفيذ.
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 (1)الملحق رقم 
 

 نموذج تصميم التدقيق –التدقيق على إدارة مصائد االسماك 

هذا الملحق ستقدم الطرق الممكنة لتصميم التدقيق. إن اله دف المعلومات المتوفرة في 

هو توجيه المدقق من خالل الخطوات الموضحة في الفصل الثاني. يرجى مالحظة ان 

هيمي  1هذا الملحق بحاجة الن يتم قراءته باالقتران مع الملحق رقم  و إطار العمل المفا

 (.7)انظر للفصل االول، الجزء 

هذا من قبل جهاز الرقابة االعلى الكندي.  تم وضع نموذج تصميم التدقيق 

 سؤال فرعي محل بحث سؤال محل بحث المخاطر وعالموض
سؤال محل بحث 

 فرعي

الحوكمة 

 الدولية

االخفاق في وضع 

حقوق االستغالل 

لكافة الموارد الطبيعية 

ضمن منطقة اقتصادية 

 500حصرية تمتد لـ

ميل بحري من 

الشاطئ.االخفاق في 

حماية ورقابة مخزون 

مصائد االسماك التي 

تنتشر بين المناطق 

تصادية الحصرية االق

للدول، او تلك التي 

تهاجر بين المناطق، 

تفتقد لالعتراف بـ او 

تطبيق المبادئ 

االرشادية التي ال 

تتجزأ من قواعد 

السلوك المهني للصيد 

 هل الدول موقعة على:

  اتفاقية االمم المتحدة حول قانون

( لعام UNCLOSالبحار )

5795 

  اتفاقية االمم المتحدة لمخزون

 (UNFA) 5791االسماك بعام 

هل تم تطبيق قواعد السلوك المهني 

 ؟5771للصيد الرشيد لعام 

هل الدولة عضو في أجهزة إدارة 

 مصائد اسماك اقليمية ذات صلة؟

هناك فرص ضائعة إلبرام  هل 

اتفاقيات مع الدول االخرى لتحصيل 

 إيرادات من صيد المخزون الفائض؟

هل تحققت الفوائد والمسئوليات 

 UNCLOSالمتأصلة في اتفاقية 

 من قبل الدولة؟

إلى حماية  UNFAهل أدى تطبيق 

حقيقية على مخزونات  ورقابة

مصائد االسماك التي تنتشر في 

المنطقة االقتصادية الحصرية 

للدولة او التي تهاجر خالل 

 المناطق؟

هل تم ادراج المبادئ التوجيهية 

لقواعد السلوك في تشريعات 

 وسياسات مصائد االسماك الوطنية؟

هل مشاركة الدولة تخدم بشكل 

مناسب حماية مصالح مصائد 

لوطنية لمخزون انواع االسماك ا

محددة من مصائد االسماك الذي 

يؤخذ بعين االعتبار من قبل أجهزة 

 إدارة مصائد االسماك االقليمية؟

تبني االتفاقيات 

الدولية ذات 

الصلة إلنشاء 

حقوق 

االستكشاف     

و وضع نظام 

إدارة على 

موارد مصائد 

االسماك، 

ولتقديم حماية 

للمخزونات 

المنتشرة 

 والمهاجرة.

تبني قواعد 

السلوك المهني 

للصيد الرشيد 

 5771لعام 

كأساس 
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 الرشيد.

عدم وجود حماية 

لمصالح مصائد 

االسماك الوطنية 

ضمن أجهزة إدارة 

مصائد االسماك 

االقليمية، إلنشاء 

 اإلطار القانوني

لصياغة اتفاقيات 

الصيد وتحصيل 

االيرادات من موارد 

مصائد االسماك 

 الفائضة. 

هل  حيثما تم وضع اتفاقيات صيد، 

تعكس االتفاقيات العوائد االقتصادية 

ة مخزون  بشكل متناسب مع قيم

االسماك التي تغطيها االتفاقيات؟ 

ات هل فعال تم جمع االيراد

هذه االتفاقيات؟  المستحقة وفق 

لالستخدام 

المستدام طويل 

االجل لموارد 

مصائد االسماك 

بناء على 

هداف السائدة  اال

للمحافظة 

 واإلدارة.

 

إدراج المبادئ 

التوجيهية 

لقواعد السلوك 

المهني للصيد 

الرشيد ضمن 

تشريعات 

وسياسات 

مصائد االسماك 

 الوطنية.

ان تصبح 

عضوا في 

أجهزة إدارة 

مصائد االسماك 

االقليمية 

المسئولة عن 

المحافظة على 

 وإدارة

مخزونات 

االسماك التي 

همية  لها أ

 وطنية.

إنشاء وتطبيق 

إطار قانوني 

وإداري 

التفاقيات الصيد 
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مع الدول 

االخرى المتعلقة 

بصيد مخزون 

االسماك 

الفائض. يجب 

تحصيل 

االيرادات 

المستحقة وفق 

 هذه االتفاقيات .

التخطيط، 

التنفيذ 

وتقييم 

مصائد 

 االسماك

ال ضوابط على 

د الوصول إلى موار

 مصائد االسماك.

عدم القدرة على تحديد 

حدود الحصاد 

ة.  المستدام

التعرض للصيد الغير 

قانوني، والغير معلن 

 والغير منظم.

ممارسات الصيد الغير 

ة.  مستدام

االستغالل الغير 

مستدام لموارد مصائد 

 االسماك.

هل تعكس خطط إدارة مصائد 

 االسماك المتوفرة:

  تشريعات وسياسات مصائد

هداف االسم اك الوطنية و اال

االجتماعية واالقتصادية 

والمحافظة المحددة لمصائد 

 االسماك؟

 .مجال العمليات واالختصاص 

  همية التاريخية واالجتماعية اال

 واالقتصادية لألسماك.

  ،معلومات عن االنواع المستهدفة

متضمنة التفاعالت ضمن النظام 

 االيكولوجي.

  آثار مصائد االسماك على

الوفرة، التوزيع التوظيف، 

المكاني، و عمر وحجم بنية 

االنواع المستهدفة، بيانات الرصد 

المتاحة، وإجراءات اإلدارة 

المتوفرة )متضمنة تقييم األداء 

 السابق(؟

هل عمليات التخطيط لمصائد 

 األسماك مدعومة من قبل:

  قدرة علمية تستطيع ان تفهم

هات، العالقة بين  وضع، اتجا

رد مصائد السبب واالثار لموا

هل تعكس خطط إدارة مصائد 

 االسماك:

  المواطن الحرجة والتأثير

المباشر والغير مباشر المحتمل 

 لمصائد االسماك عليها؟

  تكوين االنواع التي يتم االحتفاظ

 بها او التخلص منها

 حجم االنواع المتخلص منها 

  اعتبارات كيفية صيد االنواع

المستهدفة بشكل انتقائي وبنفس 

نواع الغير الوقت تقليل اال

ها  مرغوب صيد

  اعتبارات تأثير المعدات على

مواطن االسماك و/أو التأثيرات 

البيئية السلبية االخرى )على 

سبيل المثال، صيد االسماك 

بالمعدات المهجورة في قاع 

 البحر(؟

هي العوامل التي أثرت بشكل  ما 

سلبي على فعالية اساليب اإلدارة 

هل يمكن القيام بتغي رات التقليدية؟ 

تؤدي إلى استعادة فعالية اساليب 

 اإلدارة التقليدية.

هي طبيعة ضوابط المدخالت  ما 

ة في مصائد االسماك،  المستخدم

إنشاء خطط 

مصائد االسماك 

التي تعكس 

التشريعات 

الوطنية، 

السياسات، 

هداف مصائد  أ

االسماك، والتي 

مصائد  تدعم

االسماك 

ة.  المستدام

 

إنشاء قدرة 

علمية لفهم 

وضع، 

هات،  اتجا

العالقة بين 

السبب واألثار 

على موارد 

مصائد 

االسماك، والبيئة 

 التي تعيش بها.

إنشاء القدرة 

على فهم 

الديناميكية 
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 األسماك، والبيئة التي تعيش بها.

  القدرة على فهم الديناميكية

االجتماعية واالقتصادية لمصائد 

االسماك ...... واالسواق التي 

 يتم تداولها فيها.

لمصائد األسماك الصغيرة والمتعددة 

هناك دليل على إن  هل  االنواع، 

القضايا االدارية التقليدية تؤدي إلى 

ة أو ممارسات صيد غ ير مستدام

 تؤدي إلى الصيد الجائر؟

هناك مشاكل للصيد المفرط  هل 

هل تم معالجتها من  ها؟  يمكن تحديد

قبل ضوابط المدخالت او من خالل 

 إجراءات تحفيزية للتسوية؟

هل تم تقييم األداء الفعلي لمصائد 

االسماك، لتحديد ما إذا تم تحقيق 

هداف االجتماعية واالقتصادية  األ

 ؟والمحافظة

 مثل:

  مواسم/ايام الصيد الموسمية

 المسموح بها

 المناطق المسموحة والممنوعة؟ 

 احجام الشباك 

  المساعدات المسموح

امها  بإستخد

 قيود سفن الصيد 

 هذه الضوابط فعال ة في هل 

السيطرة على مشاكل الصيد 

 المفرط؟

هل تم تطبيق اإلجراءات التحفيزية 

ة  للتسوية، مثل اإلجراءات القائم

هذه االجراءات  هل  على الحقوق؟ 

فعالة في ضبط مشاكل الصيد 

 المفرط؟

االجتماعية 

واالقتصادية 

لمصائد 

االسماك........ 

واالسواق التي 

 يتم تداولها فيها.

ستمر يجب ان ت

مصائد األسماك 

الصغيرة 

والمتعددة 

االنواع في 

تطبيق 

ممارسات 

االدارة التقليدية، 

والتي يجب ان 

هداف  تدعم اال

االجتماعية 

واالقتصادية 

هداف  وا

المحافظة 

لمصائد اسماك 

الدولة، أو تطبق 

تغيير متكيف في 

حال لم تفي بهذه 

هداف.  اال

يجب تطبيق 

اإلجراءات 

لمعالجة مشاكل 

لمفرط، الصيد ا

ويجب تقييم 

االجراءات 

لتحديد فعاليتها 

هذه  في معالجة 

 المشاكل.
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يجب تقييم األداء 

الفعلي لمصائد 

االسماك لتحديد 

ما غذا تم الوفاء 

هداف  باأل

االجتماعية 

واالقتصادية 

هداف  وا

 المحافظة.

الرصد 

والمراقبة 

 واالشراف

التعرض للصيد الغير 

قانوني والغير معلن 

 والغير منظم.

ممارسات الصيد الغير 

ة.  مستدام

االستغالل الغير 

مستدام لموارد مصائد 

 االسماك.

هل اساليب الرصد والمراقبة 

 واالشراف تتضمن:

  التجميع، القياس  –الرصد

والتحليل لمعلومات انشطة مصائد 

 االسماك.

  مواصفات االجراءات  –المراقبة

التي من خاللها يمكن حصاد 

 موارد مصائد االسماك.

 ة على  –الشراف ا نظرة عام

انشطة الصيد لضمان ان 

التشريعات وظروف الوصول 

وإجراءات اإلدارة المعتمدة قد تم 

 االلتزام بها من قبل المشاركين.

هل اساليب الرصد والمراقبة 

واالشراف المتبعة لها مميزات 

وقائية ورادعة؟ الميزات الوقائية 

تشجع على االمتثال الطوعي 

الوصول،  للتشريعات، ظروف

 إجراءات اإلدارة المعتمدة.

المميزات المانعة دعم التطبيق من 

حيث ضمان االمتثال من قبل 

المشاركين. قوة اساليب الرصد 

والمراقبة واالشراف تنعكس على 

 مستويات االمتثال المحقق.

تطبيق اساليب 

الرصد 

والمراقبة 

واالشراف 

المطبقة على 

موارد مصائد 

االسماك للدولة 

وف والظر

االجتماعية 

واالقتصادية 

التي اجريت في 

مصائد 

االسماك، والتي 

تخدم ضمان ان 

تشريعات 

وسياسات 

مصائد االسماك 

الوطنية يتم 

 االلتزام بها.

التنفيذ 

 والعقوبات

التعرض للصيد الغير 

قانوني والغير معلن 

 والغير منظم.

ممارسات الصيد الغير 

ة.  مستدام

هناك وظيفة تنفيذ يتم العمل بها  هل 

والتي تفرض تشريعات مصائد 

 االسماك الوطنية؟

هل لوظيفة التنفيذ القدرات الكافية 

)المالية، المعدات، االفراد بالعدد 

المناسب والمهارات المناسبة( 

لفرض تشريعات مصائد االسماك 

 الوطنية؟

وضع وتطبيق 

وظائف تنفيذ، 

يتضمن التفتيش، 

والتحقيق 

والعمليات 



 

 

 إدارة المنظمات الدولية

136 

االستغالل الغير 

رد مصائد مستدام لموا

 االسماك.

 هل انشطة التنفيذ الحالية كافية

لضمان أن االمتثال الطوعي لم يقل 

هناك  عندما يرى المشاركين ان 

اخرين يتهربون من القانون 

ويحصلون على عوائد اقتصادية 

 من انشطتهم الغير قانونية؟

هناك فائدة من العقوبات  هل 

اإلدارية )على سبيل المثال، الفقدان 

المؤقت لحق الصيد( كوسيلة 

 لتعزيز االمتثال الطوعي لتشريعات

 مصائد االسماك الوطنية؟

القانونية لفرض 

تشريعات 

مصائد االسماك 

الوطنية ولدعم 

هداف  تحقيق اال

االجتماعية 

واالقتصادية 

هداف المحافظ  وا

على مصائد 

 االسماك.

يجب ان تكون 

انشطة التنفيذ 

كافية لضمان 

االمتثال 

ي وتعزيز الطوع

تشريعات 

مصائد االسماك 

 الوطنية.
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